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!ورفيادمؤلف

اختصاص،المدنيسةالم!ندسةفيالدكتررأهلح!هادةعلىسائزبكطأحمدوئارلسيد-

عسا!وطركاليفورنيساستانفرردجامعةمنالم!دسيلأالافتصاديةالأنظمةتخطط

.8691عاممنذستانفوردجامعلأفيرانر

المتحدةالرلايساثدطالاسلام!والتالريسروالتقنيةالعلرممعهدئيسJiمزسس-

،،.الأمريكيا

الحسسمرديةوالعربيةوماليزياالهندوجامعاورّمعاهدفياطسييالروفسرردرس

المدنبسةالممندكسسةنشسلدرمسهااليالمواووكانت.ايأمرككياالمتحدةوالولايات

يخوثالالمياهوإدارةرثانرناطمندسىوالاقتحهادالميساهمصادرهندسةوخاصة

ممظورمسنكافتالدراسئاتهذهوكل،العلوموفلسفة،والعلرم3الحضار

عقلالق.عربىمن!لورومنمقارنإسلامى

ولمنظماتايأمريكيةوللحكرمةالمتحدةالأمملوكالاتدوليأمستشارأعول-

-hydroالمياههندسةجمالاثفيعديدة meteorologyالميها3وئانرنوالتعليم

البيئةلحمايةالمتحددالأممبرنامح:المنظماتهذهومن،العلومومماهجلىالبيئة

ومركز،N!أSCOوالتقافسةلالململلتربي!المتحدةالأممرمنظمة،!ل!!أ/

.UNCSTDوال!الريروالتكنولرجياللعلز)مْالمتحدةالأممْ

العلمىرالتطويروالبيئةالتعليمومنا،!انظصةتطربرفيكتصأمستشارأكان-

العلرممعهد:منهادلليةإسلايةمنظماتعدةفيالإسلاميالتكرلرجي

العرديةاخظمةحأهواالاسلامىالمزتمروممظمة،الاسلامىوالتطويروالتقنية

.ALESCOوالتراثوالعلومللتقافة
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الفل!يةللثليلأ"ال!ليورالقلأآن

الدضا،منافداالالىسهـتكشافااو
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يم:ذالت!هو

والنشر؟الدترجمةللدراساثفمدلت

"826:.بص.:538،22فاكس"242117:هاتف.القوت!ليشارع.حلب

مطغوظة.إحقوقاجميي4والفنيهالثلهية9بيه3اكاملعيها
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حعسينيأحمدوقارسيدالدكتوردراسة

ستانفولىدجامعةفيزائرعالم

الإسلاميةوالننصبةوالتقنجةالعلوممدهدورنيسمؤسس

الأمريكيةالمتحدةالولايات-كاليفورنيا

ا!الةللكلهـءا!ي!اقىآن

الففلا،مناالأرفدواستكشاف

ترجهة

ؤيتونيمزك!ياسمية

لهقذم

الدث!تورا!سلاصيالمفكر

صكصا*!سملأى

!

ال!كهثزجتإالزخةرَام!3الل

*اجعة

هيمإبلالباسططبد

http://al-maktabeh.com



يم(رلتوا

النشر9والتدجمةللدراساتفمئلت

0826،.بص.:226528فاكس!.172421:هاتف.القوتليشارع.حلب

ص!فوظة.قاحق!اجمبي4الفنيه9الكلمية4الأدبيها!ملكيه
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شحرمحلمدة

لمشروعيوالترولمححوالنشرالبحثنيساعدونيالذلنأرلئكالسمود!،مشروءعيمُمرلئإلىبالشكرأدكن

لالتقنية.العلمأسلمةفي

يينفر!دةأنهاأعتفدمعهاجعلنيمماكريمةِ،اروحرُجمئحاشدأفىعمأكانولظ"،الماليالدعمليتدمّوالقد

السعودثة.أمل

الرا!كليكانوقدبرعا!ها.السعدد!ةالعر!ةحكومةتامت،عامةوأخرىخا!ةالموس!ساتتلككانتلقد

التي،والسنةالقرآنفيالعلمي!الملاماتطنةوهيالأالاسلاميالعالممنظمةوكالاتمنواحدألمشروعيالأخب!

هذا.عمليفيفعلتمثلماوزلكالقرآنلتفسميرالعلميةالوسائلكلواستخدمتتحهلت

له،شكركلهما!زلأتقدمالذىوموسساتهالنبيلالسموديةالمرلمةشعبإليولهالمتواضمةثقدمتياُهدكلما

(،.اللهكسكرلمالناس!شكرلم))منالقالًل:مال!الكريمنبيناحديثمنطلقمنلذلك

فيمكانلاكوجدانهعتقد9!إنمي.رمؤسساتهالسمرديالر!رالمحهطالمجتمعلالسنةالقرأنثخلللقد

فيوالمناهجالدوداتخلالمنلذكالسعودكة!المويةفيكماوثمخدانكدرسانوالسئاالقرأنفيهتجدالمالم

لكلنشمل19كانةالىإضانةمطومكةامالكترونيةاكانتسراءكافةالاعلاموسائلوليواطامحاتالمدارس

واطا!ة.ممهاالعامةالمزسسات،

الطريقرجوانبالاسواقوفسحاتالالرقاتزوا!افيأوتاتهافيالصلاةفيهالمرءلمسمتاليعمكان*جدولا

كرنأنعجبنلااذن،أجمإن(.للناسالقرآننزل)حميثاللحي()مهبطأرضفييستطعكماالصحراءني

المجنمعشمللقدطف!.محمدنبيهرشئةَالقوآنطصائصنبيلأأخلا!اتحسيدأومؤسساتهالسمودثةالعر!ةشحا

الولا!اتمنالدكترراهشهارراتنالرااللفىاولئكوعلم،كماكةالسعر3رمدارسجامحاتشبابعلىالسعود!ها

علىتز!الذيالاقدمالجيلعلىالمجتمعشملممياالسمودي.المحيمرفيالاسلاكلتثاتفهملعدالامركيةالمتحدة

الس!ودية.التفاليد

اولئكمع!االتاملفي،وتارهموتسامحهمالطبةمعاطتهمفيكمنأخلاتهمونبلكدمهممعياران

اليهم.كسمثونالدو

طارجبةوذلكحسما!االمساعداتافيققديماكرمالأكثرالدولةالسعوديةالرلمةالمملكةكانتولقد

ولقد.الاعلانمننصيباَتَئللمأخرىوتنراتعالميةركالاتيعبرالاجماليالقوميناتحهامنكنسبةالمسماعدات

فما.سبحانهاللهالامفدارهايعرف!كنفلمعظبمأ،يالمساعدة!علقفبماالسموديةالحاصةالمؤ!سداتإحسانكان

اليُسرى.اليديهتدرلماليُمنىاليدانفقته

يئجنبونتحدهمولذلك،العونوراءمنهدنهمالشهرةتكننلم.والمساعدةالاحسانمقداركانرهكدا

ء.العطنيالاسلاممُئُلأهلىلمجفون"لكرهمعطئهمعنوالاعلانالظهور
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مناثنينأذكرأنهخا،أ،د.القيامة!مطيسبعملمنحققوهلماالعظيموالاجرللثوابالأسعيهمفما

ليمرةلأ،لالتقيتهتدكنتالليجمجرمصلاعأحمدالشيخوهحاألاهذامشروعيممرليمئلراالذىالشيوخ

هدهرذاسةجمجومالسيدثولىولقد.الاسلاميينوالتر!ةالتمليمفيدوليهّاجتماعايئفيوذلكالسبعينياتخرة

الليع!لهارغ.والتريةالعلمأسلمهّحركهّوله،حركتنافيالموثرةالروحجمجومالشيخكانولقدالمنُالمَةَ،اللجان

وليس!الاخلاتبةمبادئهعلىدلتالتبموأفمالهوالعونالمسا"ممدةثدمدهخلالمنالاسلامأجلمنالكللكعرفلا

اتباعه.المسلمينعلىكانماكانثفقطكلماته

العزنركبدالملكجاسةمنلكلل!مايقرثيكلوهوناصيور(الله)عبدالبرونيسورنهوالثانيالممثلعنأما

ءمماماأكلمم!ثصرفىخ!لثمانبهافيأعماليلكلالرثيسيالراع!احقوهوالإسلاميالعالملمنظعةالسايقالعاموالأمين

،التقنهةالعلماسملةموضمعفيوالمؤسساتيالفكريعملنافيالشراكيعتبرناصيفالبروفيسورانكمامفست.

.60011Nعاالعامفيسمّانفوددجامعةمنسويةتخرجناانمنذالحميمالصديقوهو

ثُئ!رمنالتهخلونازالةعلىالقادرةمشاعرنالثقرفيالمَرجُرَةثمارهاالمقدمةبهدهتُؤتيانتعالىاللهمنأرجر

را"حداكذالمسلمللشبابالعالم!ا!حعانجمعاء.والبشوثةالمسلمينفائدةسميلفيالاسلاسنوالتقنيةالعلمتطور

وذلكالمتطو!كلنمنآخرلعددكماالشبابالسعود*نا،ساتذةمنالفماداتتوظف!التيالسعرد!ةالمؤسساتمن

العالم.حولالشبابالمسلمينإخوانهمتحر!كسبيلفي

ليمساممدتهمكللوروجدهّالر"سفيالمنظمةهلهمكائبلمسثوليرالعدفانبالشكرلادفىإني

نهضةثحاهالبناءهالاستجايةالمعمور!أأنحاكلفيالشعا!ةالاثحادارزمنوشمبهاتهاالمنظمهّله!هإنوتشجيحهم.

يالرلىعحقير!ثينلال،منلأولواننيو!أسأ!احباطأالمسلم!ليداتأكدفيحنىالمسلمنوتطورالاسلام،احياء

ركامةالصررفةف!،!يكلأسلمةتكرنانالعالمحرلالمسلمشبايافيالكامنةالامكاناتالى،يالنفلرالإسلامية

هذه.يامنا1السائدةالنزعهّوالتقنيةالعلوم

الكالهّالاسلامهة:معهديوهيالنفعليتدمشاالتيالمعاهدمنلعدفىوالرفاديالشكرأدكن)ننيكما

مجلم!!دة)ر!مسكدالزوارصلالسهدالكدهة()ردهررحس!أسدالبرلفسوررأسها،علىشبكاغونيالامركية

لهرالئافيالممهدشكزاردكمارلارعاية،والتشجمعوالتس!هملاتوالمساعدةالعرنكلتقديمهماعلى!الادارة

الماممخذزال!ياحسذمحفتيوذلكياخيهامعللاشتراكالفر!ةليأتاحثالتيكاليفررنياليستانفوردجامحة

.والمساعدةالعونكلليوتقديمها،8691

كانوالذكاسبلممنكلملىعلاالذكماالشخصفيلكسبهئز.و.لوسللدكتوريالشكرأدثنكما

كهناد.ل.للها،جاممةمنللتاريخكأسمّافيالمامهدأسبيتزلوصالدكتورتقاعدلقدوخَيرِ!ه.المسيحلمحبةتجسيداً

اجمدانال!مد*لمنانهعائلئي.الىردهاستطعلاالذيالمطميالعرفانأفىثنفاننيآخرأ،وليسأخيرأ

اطهر!ملمفاللهالاسلامهة،العلومونمسز؟الحلميالبحثفيالصعبللطر!اختارييسمبيحانونليالناسأقرب

فييالحوالقوللينتح(لىإلههاتوعالذيالمؤلىوهووالرحمةللمففرةطلبأاليهاعردال!ياللههوخفى.وما

عمل.منلهـأتهكنتمادعمسبيل

اطسخياحممدوتارد.

كالبفورنهاءكويرثهنو

91!4ديسممبر/5141رجب
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،لذممرمقهمق!د

الثانيةالالبثدّ

ونمإرالمسلممينلىحتدعوةهيىالثنابإلذاالأساسبةاياطدافإن

العلموتالبيقتطوبرفيهداينهويستخدموا،الفرآنياءرسرالكىالمسلمين

يصدرأنلايمكنالقرآنأنعلىآخربرهانالكتابوهذاالاسلا"!جةواككنرلرحيا

وهذه.وسلامهتعالىاللَد2صلاةعليهلعدهأومح!صدثبلحم!نهارةأوعنفردعن

ألىيخباءلديمةالنملكبهةوالعلرمه!االماقاء.ولال!ثرآق!ةالآياثبرالمتبافىل"المالاتة

تعالالئد"!ا-فعلأع!"!ححرمرطوالاقرآنلاذوكلهـه!عقلاقشهخصأكاتات،بم

الفرآنعنومدافعيرْمسلمين!ؤمطنالأشخاصهرلا3ميليكولىأدنبوبئ

معفلمأنحيرفيالنهـاساليةواططائقالعقليةالمعرنةببنوالتكا"إثهاالالميتج!خراه

نيالموحمدلمتأوالمتما-ييمانالمصل!بن،شالنوعذاكمنليحسرااطجديرال.*حا!ث!ا!

الئذييدأربالاتتهثنمالىالفزاليصطاه()ءلمفيخثلرباخ!افلقيام!+ا4،تل.،ذ

لىالأخلاقالحمسةايزإنطا!والاسلااالاتسرآنتمصروانقد)"لح!حيث!(

لىلخلممية3الاسالىالتكنرلوجياالثاليعيآالعلرممنهوامشبثدواا!....الشحصيئ

التعلممححدرالفرآرلمجعلراأذالمسلرويئالكنابهذاوبساشد،الأسلاميالاتنححاد

لذلكّ،الاسلاهمب!والتك!ولرحياالاسلامبةالعلوممننرعلكلالمنراصلوالثثلبيق

الدييةالعاقليةفينححنيانيكرلإحداثهوالكئالب!مذاالأساورك!الغرمحن!إذة

العلرملأصل!4معرفيةومنهجيهْأنكاراًيقدمإد()خ!حمبيناطحذليينلل!مسلمين

بالتانحح!لالاق!نحاباهذهبعحنرنوت!ثستوثد.الثقافيةوالعقلياتواكعابيقيهّال!لبيعية

.الكتابمنالأولينالانثلينقي
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العلّامةالإسلاميالمفكر

.لمج!نر3!بهَيئئنئ!

والطلومالكريمالقرآن

رسولهعلىوالسلامالصلاةو،يعلممالمالإنسانمعلِّيمدتهالحمد

اللَهورضي،والمثئممالعزأهلا!لهوعلى،الأكرمربِّهباسمبالقرا-ءةالمأمور

وبعد:،والكرمالخيرأربابصحابالأعن

منالأرضواسشكشافالفلكيةللعلو!"القراَنكتابفهذا

من،وقارحسيني""سيدالمهندسالدكتورالأستاذلمؤلفه،الفضاء"

باحثة،وأمة،ظامنلجيلاليومنقدمه،مريكيةالأالمتحدةالولايات

نصرُّلأننا؟الكريمالقراَنمحورفيتدور،نبئغيهالدراساتقيِّماًنموذجاً

يلزمنا،لثسيءكلْحوىالعظيماللهكتابأنعلىوأبدأدائماونلحُّ

تشكلالتي،الصالحةالعامةالحياةسمننَوأعطانا،يصلحناماكلْوقغد

كتابَوردناإذاإلا،تلكوتفلحهذهتصلحولن،الفالحةالآخرةقسبمَ

ومساراتناشؤونناكلفي،ونفذنافطئقنا،عنهوصدرنافنهلنا،رئنا

وابعادنا.ومساربنا

رأييناستعرضتإذامتجاوزاًأكونلا-المقدمةهذهفي-ولعلي

العلومقواعدَاحتواؤهحيثمن،الكريمالقرآنبتوازإلىبتجهانأساسيين
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مفاد!ا:مقولةًالأولُ؟ليسجّلعامة

إِلأ،ليسوالمعاملاتالعباداتتتناولوأحكاموأخلاقووعظوإرشادهدايةكتابُالكريمالقراَنإن

وحكى،الظواهربعضإلىأشارو)نحتى،بهالهفلاعلاقة،""البحتةأوالتجريبيةبالعلوممايتعلقوأما

بقوله:التجريبيةالعلومدخولعلىبعمومهالدالّشيء""كلمؤكداًاستيعابهأجملولووكذلك،عنها

.!شيءمنالكتابفيفرْطناما!

يكودأأنيمكنفما،واططأالصحمتاهاتفيالكريمالقراَنيُدخِلواأنلايريدونأنهم:هؤلاءوحمجة

حسب،كداًخطأيكونقد،الكريمالقرأنأساسهعلىويًفسئر،اليومالتجريبيالعلم!وءعلىصحيحأ

المعانيمنزصِدوما،الكريمللقرأنالسابقالتفسميريتغيَروبالتالي،ذاتهالتجريبيللعلمآخراسقاط

...القلوبمنالكريمالقراَنوقدسئةقدا!سةمعهوتذهب،يذهبلحسابه

العلميةالإشاراتإن:نقولأنلناوالأَسلمً،الزلازلتلكمنواتركونا،الهزاتهذهمندعونا،لا

يُقغدمنهاجأ،لتكودأبصلةالعلميالتقعيدإلىتمتُّلا،عامةمُجمَلةأمثلةهي،الكريمالقراَنفيالواردة

أوسواها.أوالجيولوجياأوالكيمياءالفيزياءفي

قلبي.رضىحالةفيوهمكلامهمالرأيهذاأصحابيختمهكذا

التالي:بالقوليواجهونهمالثانيالرأيأوليولكن

سورةمِنْفما،فيهالشاسعةالواسعةرقعئهله،الكريمالقرآنفيتجريبيعلميواقعأمامنحن

أوالبيولوجيا،،أوالضوء،أوالمياه،أوالهندسة،أوالفلك،التشريحعنحديمغأ،فيهاإلا-منهالمكيِّلاسيما-

عددُإذْ،الفقهيةبالأحكامالمشغولةالقرأنيةالمساحهْتفوق،الأموربهذهالمشغولةَالقرآنيةالمساحةإنًبل

هنادوان،الألفعلىالأولىالمساحةاَياتتربوبينما،أية0/05/اليتجاوزلاالثانيةالمساحةأيات

والعلق،،والأرض،والشمس!،كالقمر،التجريبيالعلم،مَحاذمواضيعِبأسياءسُمِّيتْتامةسورأَ

إذأنحن!نصاذا...بحتةعلميةقضيةمنالكريمالقرأنمنصفحةتخلوَألاّوتكاد،والنور،والحديد

!؟قائلون

:نرددأنمنْالجوابفيبذلا

،دحابه،ميدانهفيكل،يبحثواأنالمحتصينالمفسرينوعلى،شيءكلكتابُالكريمالقراَنإنّ
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وما،الفقهيةالأحكاممنالفقيهأصابهما4لهندستهالملامسحةالعلميةالفوائدمنالمهندسوسيصيب

.الأخلاقعالموكذلك،ديبالأبهحَظِيَ

الموقفَأؤطرأنأحب-الميلهذاأؤكد،أنا-ولكنني،الثانيللرأيميلييلمحقارئيولعل

.الموضوعليكتمل،خاتمةهناككانتوربما،وتوصيفبتمهيد

التمهيد:أفا

فيومحكوم،الإنسانيةالعلومفيحاكمأنهعلىالكريمنالقرآإلىينظرون-يبدوكما-فالناس

النظريةالعلومقضايامنعلميةقفميةمع،الكريمالقراَنمنأيةلوتعارضتبحيث،التجريبيةالعلوم

علميةقضيةمعمنهاَيةتعارضحياللكنهم،الرجعىوإليهه،المعيارهوالكريمالقرآنفإن""الإنسمالْية

وما،يعقلونلمالا،يحسًّونلماالمطلقةالقيمةيعطونانهمذلك،)1(العلميةالقضيةلنتاجفالحكم،نخريبية

انالممكنمنفإنه،الحسِّحركةتتبعالتجريبيةوالعلوم،العقللحركةخاضعةًالإنسانيةالعلومدامت

وشخوصهمرالألماديّةلِمَا،وحواسيعينيبخطأأقولأنأستبعدولكنّي،وتفكيريعقليأخطأ:أقول

.الإنسانعلىمباشرتأثيرمن

رحمةَ،التجريبيةالعلوممجالعنالكريمالقرآنبإبعادينادون-هؤلاءالناسأي-فَهُملهذاو

التجربب،ميدانفيانهزامناإلىبالنتيجةذلكوادكما،اهتزازاتيصيبهاانصالناسباعتقادات

مهمّشين.عالةًالعلومهذهمستوىفيوعشنا،و(عتلاءًتفوقاللاخرينأتا-حت4فيهخبرةوضعفِ

:أقولالتوصيففيلكنيو

تفسيرمواجهةفيتفكيرُهأخطأَمنتواجهوكما،والتجريبيالنظريالميدانفيحاكئمالكريمالقرآن

الكريمالقراَنإلىتنظرنكلأ،وعقلكتفكيرك:"أخطأقولكب!ريحالإنسانيةبالعلومتتعلققراَنيةأية

تجربتهأ،،أوشيه4أولمسه،عبنهناقضتوعارضستْلمنتقولأنفعليك،"المصححوالحاكمأنهعلى

.حواشُك":"أخطأتْذاتهبالمو!وعتتعلققرأنيةآيةً،اطسية

.والطروءالتعرضفيتفريقلا!الحسّيالخطأكاحتمال،العقليالحطأواحتمالُ

،أوحقيقةعلميةقضيةمعالكريمالقرآنتعارفيإذا:"مفادهامقولةًالأفاضلبعضمنسمدثويومَ

،تتعارضولن،ت!ارضستماانْنعخقدكنهادان(هدانسالر:فيقولوديحخرزونوهم(1)
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."تعارضهناكيكوننأيمكنلاأنْ":بقولههذاأعقبَطبعأ."المعلميةا-لقيقةمعفأنا،علمية

:فأقولأعقّقوأنا

أخلاقية،قضيةتعارضت"إذا:نفسسهيقولأنيستطيعفهل،رد،1غيرأصلهمنالكلامهذا

.؟!"خلافيةالأالحقيقةمعبأنْه،نفسهبالمو!وعتتعلققرأنيةأيةمع،بقوةعليهامُبرهَن،أخلاقيةأوحقيقة

قلنا:هذالايقولكان!اذا

للقرأنمواجهتينتكونالطعندما،الحطأاحتمالفيوالتجريبميةالأخلاقيةالحقيقتينبينفرقلا

.المجردةالمفاهيموفي،الفراغاتفيالتفكيروراءَذات!وهو،وأحكامِهاالحواسوراءالعقللأن،الكريم

،فأقولانتهىقدحيثمِنْأبدؤها،لكنني،الفاضلالسيدقالهاالتيالمقولةأكررهذاعلىوبناءً

وإنْ،الكريمالقرأنمعفأنا،يثالحدالعلموأقرها،مثبتةعلميةحقيقةعارضالكريمالقرأنأنلو

النحمو.هداعلىتعارضَألاَأضمنكنت

المقولتين.بينواسعاًفرقاًيلمحالقارئأنّ،أعتقد

الحاتمة:وفي

،فقهه،تد"لرهوتهقراس!بضرورةأنادي،الميادينكلفيالكربمللقرأنالمطلقةالحاكميةمنفانطلاقأ

نظرئها،الحياةأصوللكل،سننوقواعدَوعلمكتابأيضأ!إنماهو،فقط!إرشادهدايةدستورأنهلاعلى

الكريم،القرأنفيالفيزياءقواعدَسيدرسالذيمنْ:المطروحالسؤًالكانداذا...وتجريبثها

إلخ؟...و،ستهوهند،وكيمياءه

الكريم،القرأنفيالفيزياءقواعدسيستنبطمنهوفالفيزيائي.باريهاالقوساعطوا:سيكونفالجواب

...،هكذا،العظيمالقرأنفيالكيمياءسنسيبمنالذيهووالكيميائي

عحلناجرأ،،ومجلداتمجلداتفي،عملئةوأحكاماً،رائعأوقانوناً،عظيمأفقهأكرسنالقد

والتخصص،نفسهبالزخمنشتغلإذبإنتاجنابالكفما،الكريمالقراَنمنآية05/"/فيالاستنباطي

ا؟)1(البحتةبالعلومتتعلقعدداًأكئرآياتحيال،والحركة

أحكامهاب!والتالي!الحواسالاذلكفيئعمللم،2+هانهالم!ءعنتالفمن،تعيلفيهلي!فقطاكتشاثنهالأ،باليحخةوسميت)1(

.المجردة
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الاتجريبية،العلومميدانفيطيبألسَبْقأوسجل،العملوبدأالطريقشقسلفنافإدأ،هذاإلىوبالاضافة

ابنولا،حيانابنولا،الرازيولا،رشدابنولا،سيناابنوما،الكريمالقرأنعلىذلكفيمعتمداً

رصيناًمتبناًجذراًيشكلبهقامواماأنوأعتقد،بغائبينعئا،الجيرونيولا،البيطارابنولا،النفيس

تركناهمبل،المسميرونتابمالطريقنكمللمولكننا،البحتةالعلو!مجالفي،كبيروفقه،معطاءةلشجرة

جلهلأماجاءتو،الإسلاميةالشريعةروحعنتجافيأعليهوسجلنا،انشاجهمممؤوأوقفناً،تاريخرهائن

في،عليناالكبيرالسبَقَوبسجل،المشواريتابعو،بالخيوطفيمسك،محلنايحلبالغربوإذ...

التجريبي.العلميالمستوى

بينالمواءمهْبضرورةأنفسنانلزِمأندون،مناالسابقونف!لهمانجترُّ،يقظةوهمَنعيشونحن،واليوم

فيمداخلةكلِّعلىعنواناًالعبادةنعلنأنعلينابل،تسمياتهااختلافعلىالعلوموفقهحكامالأفقه

لغوياً،واستنباطاً،فقهيأحكماًليسالعظيمالقرآني،التفسير!كافةالتخصصاتفيالكر!القرأن

دواثية،استعراضاتو،طبيةودراسات،فلكيةوحركة،رياضيجهدهووإنما،ف!جماأخلاقيةأوقاعدة

سياسية.ونُهج،اقتصادية،برمجة،فيزيائيةوأسس

:ناسيا

مجلداتالاستخباطيةالنتيجةفكانت،مراتئمانيالكرب!القرآنفي""الصيامكلمةوردتلقد

تسعأربناكتابفيوردتالتيوالمياه،"الماء"درسناإذافكيف،صفحاتهابل،أسطرهاحصرلايمكن

حملناالذي،بالقربىالاعتقادبنفس،،الصيامبهادرسناالتيالتخصصقوةبنف!،مرةوخمسين

؟الصومدرالسةعلى

فيمختصينيدعلى،التجريبيةبعفالعلوم،عنالكريمالقرآنمنإضاءاتوهناكهناتتناثرواليوم

منفهل،"الكريمالقرآنفيالعلمي"الاعجازعليهاونطلق،التقديربكبيرفنتلقاها،إليناوتُرسَل،الغرب

في،عامةشاملةحياةكتابَنقدمهإذ،الكريمالقرآنبهجاء،وأتمأكملَاعجازعنكلامإلىعودة

.الآدابفيكماالزراعةوفي،اللغةفيكماالهندسةوفي،الفقهفيكماالفيزياء

الباحثالفاضلالأخمؤلفهفبهبذل،أقولماعلىبرهانيةعمنةإلاّ،متشرفاًلهأقدّمالذيهذاوما

وأسسىقواعدذاإطاراًلناوقدم،طيبأفأنتج،صادقاًوتوجُّهاً،مختصةجهوداًحسينيوقارسيدالدكتور
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وأرجو،إليهوأحسن،خيركلعنّااللهفجزاه،الكريمالقرأنمنكفهاستلهيهوقد،الفلكعلممجالفي

فيشاملةبمسيرةالدعوةندعم،الشاملالإسلامإلىندعوإذفلعلنا،الميادينهذهفيالسلسلةتتابمأن

وجهل،علممعركةاليومالمعركة،لأن!(اللهبنصرالمؤمنونيفرح!ويومئذ،كلهوسلوكناكلهماحالنا

وإمّا،الحياةيغطيعلئمفإفا،تخصصأيكونولن،أقربالجهلإلىأصبحتجزأفإن،يتجزَّألاوالعلمُ

خير!اكنتم:يقولإذالعظيمالدَ،وصدق،وتسييرأقيادةًزمامهااستلامعلىالاقتدارادِّعاءعناعتزاذ

!طه:والقائل،ل!مؤمفيئكنتمإنعلونالأوأنتم،تحزنواولاتهنوا)ولا:والقائل،!للناس!أخرجتأمة

.!لتشقىالقراَنعليكأنزلناما

له:وأقول،الجليلالباحثللأستاذوالتقديرالشكرأكرِّر

.وقارأبنابالىوزادك،الربانيةالرعايةأعينُالعلميةمسيرتكفيوحفظتكَ،الإلهيةالعنايةفيدمتَ

وبركاته.اللهورحممةعليكم،السلام

!رزكبهنىمزْلم

\/8/8NAAO/حلب /r ,w ,-. l0N
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جيا:لودالقمنيالعلمأ!لمه

مصلمه!فير!وةإ!ه!بأجبد

غيرهممكّنت،والتكنولوجياالعلميْالتخلفمنحالة-اليوم-المسلمونيعيش

والاقتصاديةالاجماعيةالتنميةفطاعاتإلىتخلفهمامتدّوقد.قرونعدةعليهمالتقدممن

وبين،جهةمنالحالمخُممسمنأكريشكلونالذينالمسليمينبينمشكلةًوأبرز،جميعها

.المجاورةالبلدانفيجيراحمم

المحليةوالسهعادةللمسلامتهديداًيشكل-ولايزالكانهذا-تخلفهمفإنلذا

أسبابه!وقمعالتخلال!هذالازالة-قرونعدةمنذ-المبدولةالجهودذهبتوقد.والدولية

ومصدراًجهدلكلأساساً-الختلفةبأشكالها-العلمانيةوكانت.سدىًوضاعث،هباءً

الماك!هسية،تبنيفيكامناًالحلآخرونورأى،الغربيبالرثجبعفهـمهمفلاذ.مسعىلكل

.الأخرىوالقوميةالعرقيةالتكيفاتأو

الدينعلممنكثير"الِإسلامية"الثقافةبعفتنقلالفياسيالتطيق،بمقتضى

برؤيةوطُبقتالحديثةوالطبيعيةالاجتماعيةالعلومعُلمثوقد.الأخرىالانظمةلكلالجدلي

التيأوتشرّبوها،التيالمعلمنةالمعارفأمامالمسلمونوأصبع.عالميةعلمانيةإيديولوجية

اثنين:خيارينبينعل!3فرضست

الإسلامية.الدراساتعداما،الأخرىالمعارفكليتجنبواأنإما-ا

حضاراتمناقتبسوهفيماوتابعينمقلدينتجعلهمبسطحيةيتقبلوهاانوإما-2

.وأع!ال

الحضارةوأصبحت.بقوةومتناحرتينمتناقضفنحضارتينوجودإلىذلكأدىوقد

الِإيديولوجيةالإسلاميةالحضارةمنمتواصللهجومتتعرّضالتكنولوجيةأوالماديةالمسلمة

والمتهمة.الأقوى
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الازدواجيةهذهإزالةفيالمسلمينتخلفإلىأدتالتىللمشاكلالأمثلا-للويكمن

الماديةالمسلمةالئقافاتبنتكاملوإلمجادالمعارفكلبأسلمةوذلك،الانقساموهذا

شامل.عالميقدسيإسلامىمفهومضمنوألايديولوجية

الرؤيةوإيضاحوالتكنولوجياالعلمأسلمةسبيلفيمحاولةإلاالكتابوماهذا

الفلكية.للعلومالعالميةالاسلامية

!أعامبشكلالاشلاميةوالتكنولوجيارالمعرفةالعلممفاهيمتحددالمقدمةهذهإن

الحاجةأو،الاسلاميةالايديولوجيةمفهوموتناقش.خاصبشكلالاسلاميةالفلكيةوالعلوم

إسلاصي.منظورمنالمعارفكللمثابعةالذرائعيةوالحاجة،الدينية

بين-ظاهريأوحمقيقي-خلافأيلبروزنثيجةالِإشكالاتبعض!تنشأوقد

مجالولا.القرآن!وءفيالفلكيةالعلوممناقشةعندوبخاصة.العقلانيةوالمعارفالقرآننص

كليالحدشاالعلميالتفكيرطريقعنالقرآنآياتلتفسيروالنتائجالتعاميمبعضلتكرار

لأسلمةمنهجوتقديمتطويربغية،باختصارهنا--نوقشتلأخها،الكتابهذامنمقالة

والتكنولوجيا.العلم

مشاكلستحلولكنها،فقطالمسلمينأحوالتُصلحلنوالتكنولوجياالعلمأسليةإن

عدمبسببوالئكنولوجياالعلمتخلفمنتعافيالعالمشعوبلأنوذللثcعامةالبشرية

فيهما.خاطئةٍوقيملأخلاقنتيجةأو،والتطيقالنظريةفيملاءمتهاعدمأو،صحتهما

العالمفيالقرآنيةالعلوموو-لادةوتطورمنشأ

العلمفيالأخيرةالقرونوليالحاضرالوقتفيالمسلمينتخلف

والممميةوالتكنولوجيا

تقريباًعاماًوعشريناثنينخلالمُنَجَّماً!%محمدعلىالكريمالقرآنانزللقد

تقريباً،عاممائةخلالالمسلمونحفقوقد(.م61632-اهـا.اهـ-.اق)3

طبقأ(م075)الميلاديالثامنالقرناالهجريالثافىالقرنمنتصففيعالميةعقليةريادةً

"هقدمةالضخممؤلفهفي-ا279عاممرةلأول-سارتونجورجأوردهالذيللتاريخ

للمسلمين-كانتثم.(48-2791ر5)قيمجلداتثلاثةفيويقع،"العلمتاريخإلى

05-،بينتثراوحلمدة،المعرفةالعلمعلىعالميةسيطرةالوسالىالعصورحضارةفي

السابعاْلقرنإلى،الميلاديالثامناالهجريالثانيالفرنمنذتقريباً،عام065

.الميلاديعشرالثالثأالهجري
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الكريم،القرآنبهاجاءالتىوالسياساتوالمبادءوالمعتقداتالأفكارهيفما

ترسيخفيسبباًفكانت،آنذاكالاسلاميةالثقافةوتدمتهاعلي!%محمدالأمينالنبيوعرضها

.؟.طوي!عليهاوالمحافظةالريادةهذه

هذهوواجهت،متنوعةبمراحلأوربا،وفي،الأدفىإمثرقافيالمسيحيةمرثلقد

.المطافآخرفيعليهاوبالتفوق،الِإسلاميةوالمعرفةالعلمبتمثلالعقليةالريادة

السابعالقرنفيحصلالاسلاميالعالمانحطاطأنالغربيينالمؤرخينمعظمويرى

بينالعلومفسادأنيرى"نصرحسينسيد)اأزاإلا،الميلاديعشرالثالثاالهجري

الثافيوالقرن،الميلاديعشرالسابعاالهجريعشرالحاديالقرفيمابينحصلالمسلمين

.الميلاديعشرالثامناالهجريعشر

القرنينخلالعافى-الوسطىالعصورقي-الاسلاميأالعاأنفيهلاشكومما

غزواتمن،الميلاديعشرالرابعجريااله!والثامن،الميلاديعشر/الئالثالهجريالسابع

علىالإسلاميةبالدولألحقاهالذيالجماءئطوالقتلللتدميرنطرٌيُعْرفْولم،والتتارالمغول

عشرالثافياالهجريالسادس!القرنينفيالصليبيةا-لروبأسهمت؟.التاريخمدى

كبير.حدألىالإسلاميةالحضارةتمزيقفيالميلاديعشرالتالثاالهجريوالسابع،الميلادي

إلىأدىامم،المسلمةالثقافيةال!ضميةفيداخليةتغييراتسبقتهاالخارجيةالعواملهذهإن

ونتج،القوةوفقدأنوالماديالأخلاقيوالضعفوالتكنولوجياالعلمليانحطاطالعقليالئدهور

وثعزيزالعلملاحياءبرزتهامّةجهودأأنإلا)1(.مريرةوسياسيةعسكريةهزائمذلكعن

القرنفيالغرلماالتأثيربسببوذلك،العمانيةللامبراطوريةالتابعةالإسلاجميةالدولفيالتطور

متنوعةاستراتيجياتخلالمنكانالتأثيرهذا.الميلاديعشرالثامنا!جرياعشرالثافي

وافووالصناعةوالتكنولوجياوالعلموالثقافةالمعرفةعلىالمطّقوالتشابهوالتحويلالاقتباسمن

العالميةالحربنهايةمنذالتطور!دفالشاتةالجهودبعضالمسلمونبذلوقد.الاقتصادي

يألمقارنةولامجال.البشريةتاريخفيقبلمنيعرفالمدوليينوتعاوفيبمساعدةوذلك،الثانية

الجنوبيةوكورياكسنغافورةالتطورالحديثةالدولأووروسياوألمانياالياباندولمعإلعملاميبلد

الثربويالمجالفينسبيأالمسلمينتخلفيرىأنيمكنهالمرءأنإلا.كونغوهونغوتايوان

أوروباإلىالمهاجرينأوهيمالايهاقارةشبهقيالقاطنينالهندوسمعبالمقارنةوالتكنولوجي

)2(الشماليةأمريكاأو

فيالمسلمينبنِنوالتنميةوالتكنولوجياالعلميالتفوقفيالنسمبىٍالنقصأسبابفيا

الأقليةأوالأكزبةذاتالدولفي،متناحرةأوكانتمقبولة،المتعددةالحادجيةالبيئات

؟المجالهذافيقدمتالتيالختلفةالِإيديولوجيةالحلولوما؟المسلمة
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!ذامنوأهم؟كيرهممعوفيحت،المسلمينمعالايديولوجيةالحلولأخفقتولماذا

بينوالتكنولوجياالعلمانحطاطإلىأدتالتيالمحليةوالثقافيةالعقليةالتغيراتميزاتما،كله

إحيائها؟أجلمنالمبذولةالجهودجميعوأعاقت،المسلمين

والعلومالمعارف*ميعتشملمنظمةأسلمةٍإلىبحاجةالمسلمينأنالأهموالخلاص!

المسلمين.لتحلورأساسيٌالمطلبوهذا،والانسانيةألاجتماعيةوالعلوم،التكنولوجيا

المسلمينلتالويرالمبذولةالجهودجميع-الأخيرةوالعقودالقرونفي-أخفقتوقد

،SecularismالعلمانيةإخفاقالمماSCIمما،إسلاميةغيرالعالميةرؤي!ثملأنتكنولوجياً،

.الأنصىالتطوروفلسفاتMarxinizatأonوالماكسمية،Westernizationوالتغرب

وفقلمجيزانهمابل،والاقتباسالتفليدمعالأسلهلة،عمليةالإسلامولايتعارض

المعتقداتفيضعفاءكانوا-وإنالمسلمينعلىويستحيل.إسلاميةوشروطمصطلحات

مبنمجالأيفييتفوقواأ،يتمثلواأويقتبسواأويفلهدواأن-التقليديةالاسلاميةوالتطبيقات

معمنةأسسإلىيستند،هذا.عالميةلاإسلاميةبرؤممئىوانتشرثترسختالتيالمعرفةمجالات

يألمطوالفدالا-لميالنظامأنوملخصها،"شوكينبيتريم"حددهاالتيالاجتماعيةللديناميكا

ماداتcإليهوالتكئولوجميهاالعلمعنعالميةرؤىًتتضينأجنبيةأنظمةأوقيمأيةإدخال

سباقهمافيالأدلمناالقيمعلىالساميةالقيمتنتصرأنويجب.الأساصيمعانيهنظامهمعتتناقض

اطويل.

!دلاsternismكالغربيةالأخرىومشئقا!االعلمانيةمعمتعارضالإسلامفإنوهكذا

الم!سلمينئحعلالجارحةاللاإسلاميةوقواعدهمالفكريومحتواهمفلسفتهمإن.الماكسيةأو

تدعىلأ!االدينتتجاهلالأقلعلىأوترفضالعلمانيةإن.العلمانيةالمعرفةقبوليرفضون

.الإنسانرفاهيةتُعارضالإسلامفيهابماالأديانكلأن

الذينهؤلا2قبلم!العلمانيةقُبلتلقد.الح..والإنسانيةوالعلمالعقلخلالمن

وأهدافمبادكطمعمتعارضةكانت(للمعافيالأولينظامهم)مراجعكتبههمأنوجدوا

تمامااستُوعبتدىالاخرىوالاديانوالهندوسيةالمسيحيةعلىالعلمانيةانتصارإن.العلمانية

لمولذلكالعلمانيةمعدينهمفيالتعارضهذامثليجدوالمالمسلمينولكن،المسلمينقبلمن

الاسلاميا!رىوالتراثخاصبمشكلفالقرآنالعلمانيةإلىعندهمحاجةهناكتكن

العليافيالناقدفإنوهكذا.العلمانيةقبلمنالأخرىالأدياننقدإمكانيةتخوّعامبشكل

فدانغربيةالتاريخيةوالمعرفة،الثقافيوالمعيارالمسيحىالفكرمحتوى،الانجيلنصفيللدين

بكتابةمتمثلأعامبشكلالاسلامعداماالأديانكلعلىينطقالأمروهذا.تماماًمحقاًيكون

.خاصبشكلالقرآن

http://al-maktabeh.com



وِتدعمتُثبت،آخرطرفمن،الأساسيةالعلمانيةوأهدافافتراضاتإن

لأنهمكباراَمنافقينبكونهممذنبونالعلمانيينأنأيضأالمسملمونويدرك،القرآنأطروحات

يرفضوهأوالدينيقبلواأنإماعليهمفيجب،تامبشكلال-ينوإهمالتجنسبإلىدائماًيرمون

الاسلامأنالعلمانيونسيجدذلكوجمند.الح...والعلمالعقلفيالعلمانيةلمعاييرتبعأ

تماماً.مختلف

والعقلالقرآنأنيُظهربالعلومالمتعلقةالقرآنيةالاَياتتفسيمفيالعملهذاإن

القابلةغيرالعلموتخميناتحدودتعرفأنويجب،الأساسفيمتطابقةالتجريبيةوالعلوم

الح....الانسافيالفكرونسبية،ونخلرياتهحقائقهبينوالفرق،للاثبات

ويُعزىمشابهةأخرىلقيودويخضع،ومتغيرللخطأعرضةللقرَأنالِإنسانيالفهمإن

للعلمالعالميةوالماكسيةالغربيةبالرويةقبولهملعدمباختصار--المسلمينتخلف

إسلاميةرؤيةخلالمنمواصلتهاأي،،التكنولوجياالعلمأسليةوستكون.والتكنولوجيا

الميلاديالسابعاالهجريالأولالقرنمنذكانت؟المسل!ينلتطوردافعأ،إيديولوجيةعالمية

هـ/السابععشرالحاديأوالقرن،الميلاديعشرالشالثهـاالسابعالقرنحواليإلى

فالأسلمة.والدنيويالدينيالمنسجمالانحسافهاالفكركلتمثلأيفأتشملالأسليةإن.معشر

القرآذمعانسجامهاشريطة،معرفةأ،علمأياقتباسأوتأكيدخلالهامنيغوعمليةمنهج

فيالسريعوتطورهالاسلامىالفكرنشوءإن...إسلاميةيرالمعرفةتلكمصادركانتوإن

مثل،العقلانيةأ،الطيعيةالعلومفيرلاسيها،موالثامنهـ/السابعوالثافهاالأولالقرنين

الاقتباسخلالمنومبادئهاالأسلمةعملياتعلىدليلوالتكنولوجيا،اللإيعيةالعلوم

القواعد()الأساسيةالمبادىأحماعلىوصُنّفتالقرَانمنالعلومهذهأخذتلقد.الانتقائي

،العقودالقرونفيالمسلمينتخلفويُظهرعالمياً.وطُمقتأوالشريعةالاسلامىللفانون

عالميةإسلاميةعلميةونظرةرؤيةوتطويروالابتكارالاقتباسبطريقمماتلةأسلمةأنالأخيرة

بعد.تحدثاوفعالةمتميزة

المعرفةوأسلمةالإسلاميةوالتكنولوجياالعلم

والرزاقالمعينوهواالعاهذاربفاللَة،اللّهعلىالتعرففيالاسلاممستندالقرآن

ويحكم،بوساطتهاالطبيعةيديرالتيالقوانينعلىالمسيطروهو،المدبّر،والمنشئ،الحافظ

،أسمائهاللّهعلىالقرآنيةوالتعارفيالمفهويماستخدامويمكنبموجبها.والأرضالسموات

الاسلامية.والتكنولوجياالعلمتعريففيالأخرىالخاصة،مصطلحاتهو!فاته
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وهو،أالعاخلقتالتياللّهوإرادة،الطبيعةفياللّهقوانينهو:مثلأالِإسلاميفالعلم

للكونوتدبيرخلقمنٍاللّهإلىيعزىما،كل،ويدبرهالشمصيالنظام!االلّهيديرالتيالقوانين

الجيوفيزيائيةللعلومومُنشئةللعالمخالقةالطبيعةاعتبارفإنالعكس،على.للعلمأسلمةيعتبر

به.كفرٌاللّهلوجودنفىوهو،للعلمعلمنةًيعتبر

الإشلامية،أوالقرآنيةوالقوانينبالأخلاقتحلّيهماوالنكخولوجياالعلمأسلمةومن

صراحةًفهما-،القيمعنبمعزليعملاأويوجداولنلموالتكنولوجياوالعلم.بهماوتحديدهما

علمانيأ.أمدينيّاكانسواش!،عالميةرؤيةذيمعاننظامإطارفيصحيحانضمناً-أو

الغيبيةالعلومأي:الفلسفيةالعلومنحلاقفيوعملارتطَوراوالتكنولوجياالعلمنشألقد

،الجمالوعلمالمعرفةوعلم()متضمناًالقانونالأخلاقوعلم،المنطقوعلم(الميتافيزيقية)

...اخما

نظامأيأولينينيةماكسيةأوكربيةأوإسلاميةتكونأنجميعهاالأنظمةلهذهويمكن

إسلاميةبيئيةئوانينهناكتصبححيث،الفلسفيةالعلوممنأسالوريأودينيأوعلمافط

ورنتشالهأوتطابقوجودمنولامانعالغرلما!العلمانيالنظاممنجزءوهى،أمريكيةأو

أهمها-،عدةومبرراتلأسصابنتيجة،والأمريكيةألاسلاميةالميئيةالقوانينم!محددعدد

إلىيها-يالثقافيةالعواملتفعسدهلمالذيالفطريالعقلأن-الاسلاميالمعرفةلعلمطبقأ

بفطرته.،أخلاقيأعقلياًخيراًالِإنسانخلقاللّهلأنوذلك،الاسلامىالفكزمعالتطابق

الوحدانيةيعنيوهو،الإسلامىالعلممناقشةبدايةالتوحيدمفهويميكونأنويجب

واحداً،كلهاالحقائقمصدريكونأنويجبواحداللّهإدط.والقداسةوالتوحدوالوحدة

،والأخلافالطبيعةعنالقرآنأوردهاالتيوالقوانينالحقائقإن.وقوانينهوإرادتهاللّهألاوهو

اللّهصنعجميعألأنهابعضاً،بعضهالايناقضوالكونالطيعةاللّهبهايديرالتيوالقوانين

مطلقاً.الآخريناقضلاأحدهافإنلذا.شىءكلأتقنالذي

العلميدجأنالتوحيدويتطلب.واحدلِإلهكشابانالكونأووالطبيعةالقرآنإن

القرآنبينتناقضأيلوجودولامجال،الطبيعيةأوالعقليةوالعلومالفلسفيةالعلومحقائق

عنالمأخوذةالمعرفةبينتناقضأوخلافيقعأنولايمكن،الحقيقةتدعما-لمقيقةلأنوالعلم

والضعفالخطأعنناشعظاهريخلاففهوحصلوإذا،السليمالعقلوبينالقرآن

يتخلعأنتستلزمالإنسانومسؤولية..الحوطرقهوأدواتهوافتراضاتهالإنسانوعقلالبمثري

والعقلالقرآندراسةأنكما،المعرفةمصدريعنالمأخوذةالنتائجبينويوائمأخطائهمن

مستلزماتمنهىالاسلاميينوالتكنولوجياالعلممنويفيدويطورليكتشف،والطبيعة

التوحيد.
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."العلم)االمعرفةعنموحدقرآفيمفهومالأولىالقرونفيالمعسليملدىكانولقد

عقلافطجزءعلمولكل.القرآنفيأصل،لهعلمهوصحيحعلمأومهمةأونظام،كل

عقولهمطريقعنجميعأعليهقادريناللّهجعلهموقد،تعرفهأنالبشريةللكائناتيمكن

كالدينشريعةأيةعلىيرتكز،ايديولوجيأوللقيمموجِّهالعلممنالاَخروالجزء،الفطرية

الجزأين.هذينتوحيديستدعيوالتوحيد.علمانيمعتمَداتنظامأو

الهعلومتسمىتعالمحهاأوالعقيدةونظام()عقليةالعفلانيةالأجزاءهذهؤلسمى

العالمية-الاسلاميةالرؤيةفيوالمهامالأنظ!4كلدخلتوقد.()شرعيةالتقليديةالشرعية

معرفةوراءيسعواأنالمعسلمينوعلى.التكاملأوالتوحيدهذاطريقعن-الأولىالقرونمنذ

!مخهلواكلما.إسلاميةوضرررةواجبأنهع!والاجماعيةالطبيعيةالعلومأنظمةكل،ثديق

مسلمينكانواوالأخلاقيةالماديةابالعواالمتعلقةوقوانينهالئهبإرادةمعرفةوازدادواأكثرالعلم

قوانينبسببالآخرةفيالجزاءوخيرالدنيافيالفوائدأحسنيُحصلوابأذوجديرينحقيقيين

البابتة.اللّه

فيوأخلاقيةعفليةأوماديةالاقتصادأوالطيعةلعلمالناظمةاللّهقوانينفانوهكذا

هناكوليحبى.إسلامياًوالتكنولوجياالعلممحئوىيكونأنعلىملحّةضرورةوثمة.معاًوقت

أكبرباللّهال!ثركاُعتبروقد،والدنيويةوالعلمانيةالدينيةالعلوممنكلبينخلافأوفرق

وأولوخمالقها،المماديةالقوا!ن!درهواللّهغيرأحداَّأنلاعتبارلامجاللذا،الكبائر

مطلقا.منفيّالعلمانيةالعلومهمناللّهاستثناءلأن،المعلمنةالعلومعلىدثةقض!ائيةسلطةلا

عنيتخلفواأنالمسلمينأمامليسوالفاعلةالحيةالإسلاميةالثقافيةالعقليةوبهذه

.المتقدمكبهاعنويبتعدواوالتكنولوجياالعلم

والثقافةوالمعرنجةالاسلامعنالمسملمينمفاهيمفيانحرافتدرلمجيأ--حدث!قد

الاسلامية.

إلىتوجههميكويئأنالمسلمةالثقافيةالعقليةوكلالمسلمينكليفرضوالواجب

التاليين:المثاليننوردذلك،لايضاح،المسلمةالسلوكية

واتضح،المسلمةوالثكنولوجياالعلميكتنفالذيالفسادالنزاليالاماملاحظ:أولاً-ا

وأحد،الزمانمرعلىالمسلصنعلما،أعظمأحدويُعتبر.طويلبوتتغيرهقبلذلكله

أربعينمنأتلبعداللاتينيةإلىكتبهمعظمؤلرجمت.البشريةتاريخفيتأثيراًالمفكريناكثر

Scholasticsالسكولاستي!فيعميقتأثيرلهاوكان.امهـ/505111عاموفاتهعلىسنة

أورلاجامعاتفيودرسوهاالأوربيينمنأجيالإلىونقلوهاأفكارهتشربراالذينالمسيحيين
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،قد.المسيحيالدينوإصلاخأوربانهفطإلىهذا،أدى،ا!ماطرازعلىالقائمةالحديثة

والاسلامالقرآنعنالمسلمينانحرافإلى(،العلم)كمابكتابهفيالغزاليأشار

مفهوماخرجحيثالانحرافاتهذهأهمإحدى()التخصيصالاقتضابيةوتعد.الصحيح

قانونعلىتدريجياًالفقهقُصرثم،الإسلاميالقانونليعنيالقدلصيمعناهعنالفرآنفيالفقه

الِإسلامي.الشخصيةالأحوال

منالإسلاميةالمعرفةعلمفيتدريجىانحرافإلىالاقتضابيةإرجاعيمكن:ثانيأ2-

أساسعلى-بداية-والعلومالمعارففسمتوقد.للعلومالمسلمينتصنيفخلال

الوضعيةبالعلومالدينأوالتراثمنالمشتقةالعلومفسميتمعرفتها،طرقأومصادرها

وتسمىالإسلاميةكالعلوموالشرعالتفليدأوبالطريقةتحديدهاجرىوقد،الشرعيةأو

بالفطرةالانسانعقلعلىترتكزالتيالعلومأما.(البشركليعرفهاأنيمكنالتيالعلوم)

التراثمنالأوائلالمسلموناقتبسوهكذا.العقليةأوالطبيعيةبالعلومفتسمىالتجربةأو

التراثمنتبناهاوقد،العالميةوالتكنولوجياالعقليةالعلومالمسلمةغيرللحضاراتالعقلي

(البوذيونالهندو)والهنودوالاكريق(الفرس)والساسانيونوالبينزنطونالجاهليةعرب

ماحداوهذا.الإسلاميةالقيمتقييمأوالأسلمةطريقعنوتمثلهابنقلهاوتعهدوا..اغ

)ماوراءالميتافيزيقاعنالطبيعةوعلم،التنجيمعنالفلكعلمفصلإلىبالمسليين

عنوالطب،الكفوقراءةNumerologyالعدادةعنالرياضيةوالعلوم(الطبيعة

وتم،والخرافةالاشاعةعنوالتاريخ،الخيمياءعن،الكيمياءالمعجزاتوتسويق،السحر

حتى.والطونوالخرافاتالأساطيرمنوالبراهينالأدلةعلاالقائمةالمعرفةتطهير

التاليةالقرونفي-تدريجياً(-الشرعية)والدينية(العقلية)نيةالعقلاالطريقتانأصبحت

المتوفىخلدونابنوأشار.والثقافةللمعرفةومتوازنينمنفصليننظامين،الآنهيو؟

للمعرفة،الصنفينهذينمنآخرتشويشظهورإلى"مقدمته"في(أم604هـا732)

فوضىسببمما.اغ..وأهدافها،وموضوعاتهاومجالاتهاوأغراضهاطرائقهافيوذللث

العلوم)والميتافيزيقا(ال!موفية)زائفةإسلاميةعلومفظهرت،الإسلاميةالحفحمارةفيأكثر

الظية.الدينوعلومالجدلية(الغيبية

الزائفة،العلومهذهفيمستغرقين-الحديثالعصرفي-المسلمونوأصبح

الممارساتطريقعنجميعهاالمشاكلحلوأرادواوالتكنولوجياالعلومعنمبتعدين

!ثحلى..اغ،قبورهمعندتقدمالتيبالقرابينأوبصلواتهمالشيوخوشفاعةالنفسيةالصوفية

حيث،واقائمالرقىفيواستخدامهالقرآناستعمالسوءفيمظاهرهبأسوأالانحراف

ذلكمنمبتغينوالاجتماعيةوالاقتصاديةالعلميةالمشاكللحلاللّهوأولياءالشيوخيحضر
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هذهبمثلالسببيةوقانونوالاجماعيةالطيعيةالعلومفياللّهقوانينعلىالالتفاف

الريىالقرآنيفرؤونعربيةغيردولفيالم!سلمونوأصبح.القرآنيةللاَياتالاشتعمالات

بالغفنأنهعلىالنفمسيةللمتعةيهدفالقرآنترتيلوصار.العربيةباللغةمعرفةدون

وباتت،والعلوموالسمياسةالاقتصادمجالاتعنالقرآفيالفكرعُطلِّبيما،الاحترام

االدىأنهاعلىتُسثعملثعدولم.الخارقةوالتوقعاتللتأثيراتتستعملالقرآنيةالآيات

القرآنيةالرؤيةطريقعنوتطويرهاالأنظمةكلفقهإلىللوصولالعقلىالفهمفيوالمنطلق

والقيمالأخلاقخلالمنكلهاالمعارفوتحديدلتقييمتُستعملتعدلمأنها؟.الشاملة

،السموقالدرسقاعةمنبدلأ،المريفهـتبركابجانبيُتلىالقرآنوأصبح.الفرآنية

وقد،فيهالتوحيدو+يبادىوقيمهالقرآنأفكارهُجرتوهكذا.الفلكيوالمرصد

الانحرافهذالتقاومالدولمنالعديدفيالاسلاميةالاصلاحيةالحركاتبعضظهرت

كلفيوتطيقهاالمعارفأسلمةأجلمنالبدائلتقدمأندونالنجاحاتبعض،حققت

السلوكية.الحضارةوفيالأنظمة

والدراساثألِإسلاميةوالثقافةللمعرفةوالانحرافيالاقتضالميماالمبدأترسخولقد

المسلمة،المؤسساتوفيالمسلمةوالدينيةالئقافيةالعقليةفي..اغ،والفقه،الاشلامية

الوقتفيالشخصيةأحوالوقانونالمسلمهّالأسؤعلىالفقهأوالاسلاميالقانونواقتصر

المُصلحة.القديمةأوحديثاًالمنشأةالاسلاميةالجامعاتفيحتى،الراهن

مجالاته،اختلافعلىالفانونبعتتعاملالعلمانيةالجامعاتفيالحقوقفكليات

والأنظمة.العلوملكلأولاحدإسلاميةمعرفةأنهعلىالاسلامىبالفقهفيهاأحديؤمنولا

العلوممناهجهامنتستبعد-والحديثةالتفليدية-الإسلاميةوالجامعاتوالمدارس

والِإنسانية.الاجتماعيةالعلومومعظموالتكنولوجياوالتطيقيةالطبيعية

الاسلامية.غيركالدداسات،علمانيمنظورمنبذلكفيقومونيدرَّسونهاالذينأما

القديمة.الانسانيةالدراساتلبعضالمواضيعمنمحدوداًعددأالإسلاميةدراساتهموتشمل

ويدّعىف!ثا.المدرسينكمثلونقصهاففرهاعنتُنبعقديمةومحتوياتبطرائقؤلعرض

التعليمفيوطريقتهم.للقرآنإسلاميتفسيرأوشرحتقديمفيخبراءأنهممنهاالمتخرجون

الابتدائية.المدارسمستوىعنحتىومقتضبةقاصرةالاسلامى

وبالمفاهيم-تكنولوجيأوفني-الطيعيةبالعلومجاهلينجعلتهمهذهومناهجهم

مناهجهمبسبب-الاسلامإنالعلماءهؤلاءجعلمما،الاجماعيةللعلومالحديثةأوالمعا!رة

الطيعيةبالعلومالمتعلقةالقرآنيةللاَياتمنيشرحأىتقديمعنعاجزين-تعليمهمونظام
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كانتحيث،الأولىقرونهافِىالمسملةالثقافةعنتحولاكبرهذأويعتبر،المعاصرةوالاج!اعية

العالموقيادةوالاختراعاتالِإسلاميةالعقليةللمبادراتوالإلهامالدافيتشكلالقرآنيةالآيات

نظامأيفيلأحدتابعاًآنذاكالٍاسلاميالعالميكنولم.وتطبيقاتهاالمعرفةفروعكلرفي

الدرأساتوموسساتأنظمةوخارجداخلقويةقوىوجودعلىكثيرةأدلةوممة،كان

برزوقد،المعارفكلوأسلمةالاسلاميةالدراساتتعميمدونتحولالتيالمعاصرةالاسلامية

بينوالاؤدواجيةالمسلمةوالثقافةالِإسلاميللتعليمالثقليديالنظاملعيوبمتناموعيالآن

لأسلمةا-لهاتبعضدفعمماومؤسساتهاالعلمانيةوالدراساتالامعلاميةالدراساتهذه

المسلمونا!انسواءالعالمبلدانمنكبيرعددفيالسبعيناتفيبدأتحيثالمعارفكل

هذافيالمجالولايتسع-والغربيةال!ث!رقيةالبلدانبعضوفي-أقليةأمأك!يةيشكلونفيها

والتكنولوجيا-أوالعلومالمعارفأسلمةومحاولات،العديدةالتياراتلاستعراضالفصل

الِإسلاميةالضرورةعلىالتأكيدويكفي.كفايتهاعدمأوقوتهاإلىالإشارةأوتحديدأ-

.الجهودهذهمثلوتكثيف(تسريعلتوسيعالذرائعيةوالحاجة

الإسلاميةالفلكيةالعلوموارتقاءتطوروالتكنولوجيا-العلومأسلمةنحو

هدىالقرآنفيهأنرلالذيرمضان!شهرللبشريةالهدايةكتابهوالقرآنإن

!أقومهيللتييهديالقرآنهذا)إن،18هالبقرة!والفرقانالهدىمنوبيناتللناس

آياتهفيإليهاتطرقالتىوالأنظمةوالعلومالمواضيعلمجلّىالذياللّهممتابإنه.9الإسراء

جلاللّهعندالموضوعأوالنظامبأهميةرهناًالاَياتبعضتكزاروكان،آية6226البالغة

الحاجةوعدمالموضوعوضوحإلىفيرجعبصددهاالتكراريجرلمالتيالمواضيعأما،شأنه

عنآياتوثمان،مكةإلىالحجعنفقطآياتستفهناك،فيهالممستفيضةالمناقشةإلى

.رمضانشهرصيام

علومحولتقريباًآيةا/009هناكأنبعدتنشرلمالتيالرئيسيةكتبيوتُظهر

نأليد،القرآنفيالاتثصادعلمحولآية004/1/نحووأنالقرآنفيالمياهمواردوهندسة

.الاقضصادعلمعنولاالمياهمواردعنموسوعةأومدرشيأكتابأليسالقرآن

البشر،لهدايةالقديراللّهبهأوحىالخط!أعنمنز؟كتابالقرآنأنالقولوخلاصة

محميراً!اختلافافيهلوجدوااللّهغيرعندمنكانولوالقرآنيتدبرون)أفلا:تعالىوقال

82ءالنساء

منالأربعينفيكانحين،ا!الئهعبدبنمحمدهوأميرجلعلىالقرآنأنزللقد
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بعضعالجتالقرآنيةالآياتأنعلىالكريمالكتابهذاموضوعاتدلتوقد،عمره

لمحمدبالنسبةتخيلهاولايُستماع،معروفةتكنلمالتيالفلكيةالعلومحولوالأفكارالحقالْق

المتعلقةللآياتبالنسبةيقالذاتهوالشىء.انذاكالسائدةالحضاراتأولمعاصريهأرا!

وحين.الراهنالوتتفيالفلكعلمبهاجاءحقائقالآياتأبرزتوقد.الأخرىبالعلوم

لدراستهمستعدأفسيكونوجلعزاللّههوالقرآنمصدروأنالبراهينبهذهالمرءيقتنع

وستكون...الح،والحكمةوالنورالهدايةلنشرجاءاللّهكتابأنهأساسع!معهوالتعامل

ومواضيعه.العملهذالمرامىبالنمسبةالأهميةشديدةالقرآنوصفتالتىوالآياتالكلمات

العلوم،بالقرآنكافيةمعرفةلديهمليستالذينالمسلمونأو،المسلمينغيروسيقبل

واعتناقالقرآنباتباعتقنعهمعقليةأسسعنيبحثونوقد،مغايرةبنظرةالقرآنفيالفلكئة

لذلك.ودعوةمقدمةالعملهذايكونوقد،الاسلام

لذا،والمستقبلوالحاضرالماضىقيالبشرلكلقرناًعشرأربعةقبلالقرآنأنزللقد

المسلمونكانإذاماوسنبين،زمانهمعارفبحسبمصاللحاتهيفهمأنجيللكلينبغي

والأرضالسمواتبأنالقائلةالآيات،الماضيةسنةا0041/ادخلالفهمواكيففهموا

نأالفلكيونويعتقد.الزمانانتهاءعندأيضأدخانإلىوستتحول،خلقهاقبلدخاناًكانت

غباراًوستعود،ومادةإشعاعمنمؤلفغازأوكوفاغبارمنخلقتالشسمسيةالمجموعة

المشارهوالدخانهذأفهل.الفضاءفيالأخرىالميتةالنجوممثل،تتدمرتحترفعندماثانية

؟القرآنقيإليه

الاسلامى"والعلميالفلسعفي"الشكتمثلتقليديةإسلاميةبلغةمقدموالجواب

.(الأفضليعلمواللّه)الحاضرةمعرفتناإلىالمستندةآراثناأفضلهووهذا(أعلمواللّه)

تهفسيرإعطاءجوازبعدم-المسلمينمنيعتقد-منثمة،الإسلاميللعالموبالنسبة

نأيخشونوهم،فيهاوالمشكوكالمتدرجةالفكرطبيعةبسبببالعلومالمتعلقةالقرآنيةللاَيات

به.المسلمإيمانوجهزالقرآنيعادضبماالعلميةالنظرياتأوبعفالوقائعتتعدلأرتتغير

فهمأنعلىالعالمأنحاءجميعفيالمسلموناتفقلذا.ولاصحيحةبجميدةليستالمناقشةوهذه

التىالقرآنكلماتفيتأثيرأيلهليسا،للقرآنالخطأعنواللامعصومالمثغيرالانمسان

معاليهحقيقةأنمنبالرغبم،المستطاعقدرالقرآنيفهمأنالمسلموحسسْب.أبداًتتغيرلا

وعليه،معرفتهيزيدبالىاللّهمنمأمورالانسانأنإلا.شأنهجلاللّهإلالايعلمهاالأصلية

التىالآياتمنيُستدل؟الخبيرالعلميالرأيعلىللدلالةالاجتهاداتتقديمفيالاستمرار

مننوعإلاالفلكيةللعلومالمقدمةوالتفاسيرالشروحوما.التاليةالصفحاتفيسنوردها

http://al-maktabeh.com



العلميةالأفكارمنكثير)الحطأعناللامعصومةالانسانومعرفةالمتاحةالخبرةوفقالاجتهاد

أنناالبسيطةالحقائقومن.(الثابتةالحقائقلاالنظرياتعدادفيتصنيفهايمكنهناالمقدمة

اتجاهاتإلىوالسفررالتأملالنظرعلىحثناالقرآنولكن،والقمرالشمسرؤيةنعستطيع

وإِيجادنظرياتلصياغةالغايةتكونورمما،الانسانمقدرةخارجتكونقدللغايةمعقدة

المعرفةمنمزيدوراءللسسويُهيئالصغيرلدىقوياًإيماناًيُنمّيوهذا،الأكيدةنثائجها

عميقة.إسلاميةوأخلاقيةعقليةحياةلنحيا

عدة،كبيرشكظلفيبالاجتهادوالقياموالتأملوالنظربالمحاولة،للأمرتكونوقد

قيالجمعوصيغةالأمرصيغةثستعملالقرَانيةوالاَيات،وجلعزاللّهحكمةفيأهداف

فل،يسيراللّهعلىذلكإنيعيدهثمالخلقاللّهئبدىكيفير،اأولم":تعالىقال،الخطاب

.91102العنكبوت!الخلقبدأكيففانظرواالأرضفيسيروا

لاثباتهالامجالفرضياثعلىهناالمبينةوالفلكيةالكونيةالنظرياتبعضوتركز

سلوكأوالكيونيةالنظرياتإن:مثلاًقيلفقد،وادعاءاتافثراضاتمجردلأنهامعرفتهاأو

ويرتكز.نفسهالعمرلهآخرجزءأييشبهالكونمنجزءأيأنفرضيةعلىيرتكزالكون

العامةالنسبيةونظرية.متغ!ةفرضياتعلىمثلاًكالنجمأجزائهعمرأوالكونعمرتقدير

فرضيتين:إلىتسئندذاتهاوهىأيضاًالكونيةالنظرياتأساسهي(أينشتاين)

.الضوءسرعةمنأكبربسرعةالانثقا!تستطيعلاإشارةأيةإن-1

.الكونمنمكانكلفيواحدةالفيزياءقوانينإن-2

هذهفإنلذا،الكوناتساعمعرفةأوإدراكللانسمانليسأنهالفلكيونأدركوقد

تستندالفلكيونيفدمهاالتيالأفكارأوالحقيقةأنمنهاأشياءبعدةلناتوحيالختصرةالمناقشة

والقيودالبمثرىالعقلحدودندركأنويجب.الوقتطوالنتدكرهاأنيجبفرضياتإلى

خشيةروعنافيتلقيأنهناالقرانيةوالآياتالعلميةللأفكارينبغي؟.العلومعلىالمفروضة

وأنه،وصدقاحقاًاللّهكتابالقرآنبأنراسخاًإيماناًتمنحناوأنلهالاحدودالقديرللّه

تُدحضولندائماًصحتهاستثبتوالتيوالمعقدةالبسيطةوالفلكيةالكونيةالأفكاريتضمن

.أبدأ

والتنميةالعلمإلىالمسلميندفعنريدفنحن،اجتماعيةالعملهذاأهدافأنكير

العلممنالانتفحوتطويرلبدءونورهاللّههدىأنهعلىالقرآناتخاذمنولابدّ.الأسلامية

والثقافةوالدراساتالاسلاميةالدينيةوالعلوم،الاسلاميةوالعلومالاسلاميينوالثكئولوجيا

بحسببينها-فيمامنظمةوهي،الإشلاميةوالتكنولوجياالطبيعيةالعلومفيهابماالاسلامية

والانسانية.الاجئماعيةالعلوممعوالتكنولوجياالعلومتكاملخلالمنتعريفها-
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،لابالتنويهالقرانصحةإثباتخلالمنيبرزالمالِإسلاميانوالتكنولوجياوالعلم

القرآنتأويلعلينامايفرضثمةوليس،ومعاصرينمسلمينغيرلعلماءالعفليةجالمنجزات

.الأخرىالحديثةالفلكيةالعلومونظرياتوقائعبحسب

المسلمين.لغيرالأخيرةالنتائجخلف!يسيروالاأنالمبادرةزمامأخذالمسلصينوعلى

الأعمى،التقليدأوالأخان!إرها!أ،التاريخيةللرومانسية-الأشلمةعمليةفي-مكانولا

الحديثة،غيرهملانجازاتأو،الوسطىالعصورفيالمسلمينلتراثالمفرطبالتبجيلوذلك

...ا!

السابعهـاوالثانيالأولالقرذفيالمسلمينوسياساتالمبادعاتباعالمسلمينوعلى

للنبىالأمثلوالسلوك،ونورهالقرآدهديمنيستفيدوالمالذينالمسلمينوغيرموالثامن

لكنهانتقائياقتبابم!الىالزمانفيالختلفةالمعارفبميراثيتعلقفيمالجؤوابلظلإ!ن!،محمد

العلماجتماعوعلمتاريخمنينهلواأنالمسلمينوعلىوإبداعهمأصالتهمإلىأضافوهخلّاق

شامل،بشكلالأمامإلىودفعهتطورهمنعشعلىقادرينيكونواحتىالأولىالقرونفيالمسلم

متجهةإسلاميةوتكنولوجياعلمإلىكلهاالبشريةدعوةعلىقادرينالمسسلمونسيكونوهنا

البشريةضاعتلقد.الحديثةالملحدةالعلمانيةواقكنولوجياالعلمعنبعيدة،وحدهاللّهإلى

التىالاسلاميينوالحفارةللعلمالفريدةالصفاتوكابتالعقليةريادتهمالمسلمونفقد-منذ

فيالواردةوالِإشادات.وأخلاقيةمعنويةاعئباراتعل!اوسيطرتلها.مركزأاللّهتعتبر

تقيَّمأنولمجب،الصفاتلهذهمقارنةإسلاميةلدراسةالقارعترشدأنيمكن(المقدمة)

باتجاهخطوةأحوالهاأحسنفييخهموتاالفكريؤلراثهمالمسلمينلأنالقرآنخلالمندائماً

نقيض.طرفيعلىأسوأها،فيالقرآن

معظموسعفيوالتكئولوجياالعلمأسلمةأجلمنبسيطةمنهجيةطريقةوثمة

العلموفلسفةتاريخفيالإسلاميبالتراثكبيرةمعرفةلديهمت!سنلموإناتباعهاالمسلمين

المسلمة.والتكنولوجيا

للأسلمةمفصلةصيغة"المأسلمة"كتابهفيالفاروقي.داحماعيل-قدموقد

الذيوالمنهج.الخصوصوجهعلىوالِإنسانيةالاجتماعيةالعلوموتناسبمعممةبصورة

:خطواتعدةمنيتألفمقدرتهماوضمناتباعهمسلمةأومسلمكليستطيع

المفتاحالكلماتأوالكلمةإلىليصلالعربيةباللغةأوليةمعرلةلديهتكونأن-ا

ما.لموضوع

المعجمإلىبالرجوعومشتقاتهاالكلماتبهذهالمتعلقةالقرآنآياتيجمعأن-2

.غيرهأوالباقيعبدفؤادلمحمدالكريمالقرآنلألفاظالمفهرس
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-6

لينو-ادورد-كتاب*/!المفتاحالكلماتأوللكلمةالممكنةالمعانييدرسأذ

.(إنكليزيعرلمامعجم)

،الحسبانفيالعرلمماالنصأخذمعللقرآنمعتمدةترجمةتستخدمأنيجب

معترجمةافضلرمما.القرآنترجمةولكل،المفتاحالكلماتمعانيوكذلك

.1(القوآلطمعنى"أسدمحمددهيالمفتاحالكلماتملاحظة

.الموضوعحولتوثيقاًالأكثرالمعلومةتقدمموسوعةاستخداميجب

يهمهالذيالمو!نحوعحولالقرآنيةالاَياتمنمايستطيعهغيباًيحفظأنيجب

العلملاستعمالومرشدااليومىللإ!ماممنارةالآياتهذهاستخدامويجب

ومهنته.اليوميةالإنسانحياةفيالِإسلامي

نأفردلكلويمكنوالتكنولوجياالعلمفيتسهمأنوالمنشوراتالبحوثتستطيع

القرآنقراءةالمسلم.علىما-بحب،أهمومقدراتهحاجاتهحسبمنهجهيكيف

بدراسته.وتتعلقعملهتلامسالتيالآياتإلىوالانتباهبانتظام

والملاحظاتالمرأجع

The Message of the Quran, translated and explained by Muhammad Asad

Gibraltar: Daral- Andalus1 Ltd.,.)0891 All references to the Quran in thiswork)
areأول to th1s translation and its notes. referred to as n or nn in the verses cited

ng Asad' sفيthe various Articles. I have also taken the liberty of modif

translations to make it simple or conform with the Arabic text or my needs for

use in Islmic science. Asad' s notes are important in developing Islamic science

through an understanding for the classical Arabic of the Quran; his notes often

summarize the classical Arabic meanings of the key words occurring in the

verses. The serious reader is encouraged to use the original source of Asad for

:Englishmeanings of the Arabic Words
:Edward.W Lane, An Arabic-English Lexicon, 2 vols (Cambridge, England

:IslamicTexts Society Trust,;8491 first published in 8 volumes, London

3918-1863(.,Willians& Northgate

The references given below are to my publications. Besides the works cited

below, the reader interested in Islamic science and technology is encouraged to

refer to the MAAS Journal of Islamic Science and similar other publications

.fromvarious countries

-1 Islamic Science and Public Policies: Lessons from History of Science (Kuala
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:Lumpur,;8691 Distributors, London: Islamic Foundation; and Indianapolis

Islamic Environmental Systems Engineering: A(;؟onأAmerican Trust Publicat

,systemstudy of environmental engineering, and the low, politics, education

.economics,and sociology of science and culture of Islam (Indianapolis: Amer
Trust publ., and London: Macmillan, ,)0891 chaps. 3 and 7 on the History and

,sociologyof cultural and technological assimilation

-2 See statistical data and discussions in my<< Birth, decline, and rebirth of

Islamic science and technology: Indigenous causes of decline, and their

remedies>> , MAAS .J Islamic science (India)، 2 (Jan- June, :)8691 ;19-75 and

An Islamic Assessment of Development and Belligerence in the

Sub- Himalayan Countries: Policy Implications for India, Pakistan

ng papersأDangladesh, USA, and Global Development Strategies, Intl, Work

Series, ,15-19-1 Hoover Institution on War, Revolution and Pe، ce, stanford

801,+;Universi4 ,y California; July,1991 PP
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دالمفْاونهأ؟!همل!الفل!لعلم!مقدمة

الؤأئدنة!!المليثّ!المتعلفهدالعلو!

تعابلف:

،هو.الكونفيالأخرىوالأجساموالكواكبالنجومدراسةبأنهالفلكعلميُعرف

شيءوكلأرضناالكونويضمومستقبلهماضيهفيالكونوتشكلبنية)دراسةبالتحديد

،الأخرىوالطاقةالِإشعاعمناكتشفوماوالضوء،المادةصلى،الشمسيةومجموعثنا،عليها

بحسبوالزمانالمكانفيموجودأنهالعلماءيعتقدشىءكليتضمنفالكونوهكذا

.(والنظرياتالدراسات

االغازاتمنمتوهجةكراتثهسنا-مثل-النجومأناليومالعلماء،يعتقد

الذلىلةالطاقةأنعنناشعوضوؤها،والهيليومٍالهيدروجينمنيتألفومعظمها،الساخنة

الهيدروجيني،وقودهاينعذحتىوطاقةضوءاتنتجكبيرةدرجةإلىالغازاتهذهتسخنالثي

والضياء.بالحرارةتمدهاالتيهىوالشمس،ومقتمةصلبةأجراموقمرناضناكأوالكواكب

برجاً(nn)إلىالفلكيونقسمهاوقد،السماءمامنبقعةفيالنج!يممنمجموعةوالأبراج

إلىتجمعتوالغازالفضالطوالغبارالنجوممنمنظومةفهيالمجرةأما.الحرائطرسم!دف

الملايينصورالتقطواوفد،الكونفيالمجراتعددالفلكيونولايعلم.الجاذبيةبفعلبعضها

هيالضؤديةوالسنة.ضوئيةسنةمليون211إلىآلافدضعةمنالمجرةفالرويتراوح،منها

بسرعةالضوء،وينتق!،ميلأترليونرها881نحووتبلغ،سنةفيالضوءيقالعهاالتيالمسافة

2AI, YAوهى،نجمبليونا00منأكثرعلىتحتوياللبنيةدربمجرةإنويقال.ميلاثاأ

حواليالمركزعندكثافتها،تبلغ،ضوئيةاسنةأ..؟.ا.حواليعرضهاويبلغجداًكبيرة

ضوئية.اسنة0/0016

الدربلمجرةوالسفلىالعلياالحافتينبينتقعصغيرةبقعةالشمسيةمجموعتناإن

rr
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نجماًالشمسيةالمجموعةوتتضمنمركزها،عنضوئيةسنةا0/0503نحووتبعد،اللبنية

تسعةوهيكلها،حولهاتدورالتيالهـتابعةوالأجساممركزهافيالتيثهسشاهوواحدأ

وأجسماموقمرنا،أرضناومنهاحولهاتدورالثيالخاصةوأقمارهتوابعهولمعظمهاكواكب

()النيازكؤسممىوالصخوراطديدمنصغيرةقطعوهيالكويكباتتدعىصغ!؟سديمية

ؤسممىالمتجمدوالغازالغبارمنوأجرام،ضالأرعلىتسقطالتيالنيازكوهي(الشهب)و

.(الكوكبيةالبلازما)وأالك!بهبىالغبار)ؤسصمىوغاز،منجرفةوجسيمات،(المذنبات)

فيماالكتا!هذافي"الفلكيونيعتقد"و"اليومالعلماءيعتقد"عباراتتستعملولم

الت!العباراتجميعتفهمأنويجب.ذللثأشبهوماوجدليةتأمليةعباراتلتأكيدإلابعد

ويقتضى.الحديثينوالعلماءالعلمعلىتعتمدالتىكتلكعلميرأيأوحقيقةعلىئدل

الخطأعناللامعصوملفهمناواعيننكونأنالإسلامىالعلمفيهبماالإسلاميالفكر

وهذا.شلثبدونوحدهاللّهإلالايعلمهاالحقيقةوأن()الاخئهادالخبيروالرأي()الحقيقة

الإسلامي.الفلسفىالشكهو

بعبارةالخبيرةآرائهمبختامالشكهذامبكروقتمنذالإسلاميونالعلماءأسسوقد

."أعلماللّه"و"الأفضليعلمواللّه)ا

التوحيد""والطبيعيةالعلومولاسيماوالمعرفةالقرآن

مبادئأهموهوأوالتكاملالتوحيدمبدأ-بالتفصيل-الأولالقسمناقش

العلومفيالقرآنبحثوفد.وحياتهعلمّكطآمحمدالنبيأقوالفيكبيربوضوحويتجلى،القرآن

ثقافةالاسلاميالفكرإذالتوحيدبوتقةفيودمجهاالِإنسانيةالاجئماعيةأووالفلسفيةالفيزيائية

بينالدجتمكيفوشروحهاالتاليةالصفحاتفيستردالتيالآياتوستوضح.وحضارة

يتطلعأنلأحد،لاينبغي.الأغلبعلىواحدةآيةفي...الح،والاَخرةوالفضيلةالعلومهذه

التاليةالمقالاتقيسنورلذا.وعلاجلاللّهعنمنفصلاًالقرآنفيالفلكعلميبتغىأو

العضويةوحدتهاعلىوحفاظاًالمجاورةالاَياتبعضمعالفلكبعلمالمتعلقةالقرآنيةالآيات

وا-لقائقوالقيمالأخلاقوعلمالفلكعلممنلكلالعلميةالحقائقتعرضوهي.(أالتوحيد

العلميأوالأخلاقيالعقليأوالتوحيديالاَياتفهموإن.والآخرةبالدنياالمئعلقةالغيبية

...اغ.الكونوعلمالفلكعلمٍمتابعةإلىالبشريرشدالأخلاقي

وقد،العلوممنغيرهأوالفلكلعلمعلميةموسوعةأومدرسياكتاباًليسوالقرآن
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فإنلذا.كالتنجيمالزائفةوالعلوم،الخرافةللأسطورة،الفلكحالةفيالشديدإنكارهأبدى

حُولتولماذاكيفإلىالاشارةوتجب.للتنجيمالقرآنإنكارفيتبحثالمقالاتإحدى

اخطيرة؟الأخرىوبعفالنتائجوالاجتماعيةالمعرفيةونتائجهالفلكعلمعنالمسلمين"طاثات

الأخلاقية-العقليةالدرأساتأوالتوحيديةالإسلاميالفلكعلمدرالسةإلىوجهواوقد

عشر/هـالسمابعالحاديالقرنينحتىمتناقصوبإبداعقرونلعدةبذلك،قاموا.المتكاملة

المزثجعنيتخلونالمسليونكانوبيتما.تقريباًععثر/معشر/هـالثامنوالثالاعشرام

فقد،ألِإنسانيةالاجماعيةالعلوممنوعددالطبيعيةالعلوممواصلةوعنالِإسلاميالعلمي

.علمازعلميمنهجظلفيبعد-فيما-المعرفةالمسلمغيرالغربدابع

للعلموتمثلهمالمسملمينغيرالأوربييناقتباس

الوسطىالعصورفيالِإسلاميةوالمعرفة

الحداثة:بداية

العصوريسمىفيماالمسيحيةأوربامنكلاًالوسالهـىالعصورفيالغربيفمم

إيطاليامنوأجزاء)صقيليةوبالتحديدأوريا،جنوبإسبانيالماالمسلمةوأ،ربا،المظلحة

محليةإسلاميةثقافةأنتجت؟،الأدنالشرقحمحارةمنالاسلاميةأورباتلقتوقد(وفرنسا

غيرأورباأجزاءإلىالاسلاميةوالسلوكيةالعقليةالحضارةهذهونقلت،الأورلمطالرأيعلى

الوسطىالعصورلحضارةالتامالتأثيرتحتكانتالأوربيةالمسيحيةفإنوهكذا.المسلمة

المسلمينمعالممكنةوالعقليةالماديةالاتصالاتأعيقالمسيحيةلأورباوكان.الِإسلامية

منالِإسلاميةللمعرفةمباشربتشرّبالاتصالاتهذهتمثوقد.الأدفىوالشرقالأوربيين

الأوربيونالمسيحيونوأتقن.أخرىأوربيةولغاتاللاتينيةإلىؤلرجماتهاالعربيةباللغةكتب

فيالمسلمونالعربواستقر.الأقلعلى/ماهـالتاسعالثالثالقرنبدايةمعالعربيةاللغة

الصليبية-الحملاتوقعتوقد.اماهـالثامنالثافيالقرنفيإسبانيافيالأمر-بداية

العقلىالتواصلوتم،طويلةوهدناتقصيرةحرببفترات-المذكورينالقرنينخلال

والأراضيالأدفىالشرقفيالممسلمةالأراضىفيالمسيحيينوالأوربيينالمسلمينبينوالحضاري

والقرنعشراماهـالثافيالسادسالقرنمابينالأوربيونالمسيحيونبذلوقد.المقدسة

اليهودمثلالمسيحيينكيرلمساعدةالجهوداكثفأوربافيعشراماهـالئالثالسابع

الفترةتلكفيالمهيمنةالنشاطاتوكانت،الإسلاميةالعقليةالثقافةقثلاللغاتمتعددي

نوين:على
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الاسلامية(الدينيةالعلومذلكفي)بماوالفلسفةالعلومفيالإسلاميةالكتبترجمة

طرازعلىالمسيحيةأوربافيا:لامعاتوتأسيس،أخرىأورليةولغاتاللاتينيةاللغةإلى

الأوربية.والأرا!ىالشعوبغمرالذيالاسلاميالفكزقثلالاسلاميةا-لامعات

إلى/ماهـالثامنالثافيالقرنمنالإسلاميةوالثقافةالفكرأوربااستوعبثوهكذا

عقليةوهيمنةريادةفترةالفترةهذهكانتوقد.تقريبأععضرامالسادسالعاشر/!القردط

خلالومنبعدفيماالمسيحيةأورباتبنتوقد.تقريباًمسملةوعسمكريةسياسيةوقوةإسلامية

للتوحيد،فقطواحداًومظهراًمتغيرةنسخةوالمسلمينالإسلامبع،النزاعاتالاتصالات

فيحاولواالمسيحيينالعلماءأنإلا.العلمافطوالم!ثجالعلمانيةإلممافشيئاشيئاًتطوروالذي

نماذجهاطرازعلىمسيحيةتوحيديةوحضارةوثفافةعلومتطويرقرونولعدة-البداية

لمعموماً-الممبميحيةوروحخصوصأ-الِإنجيل-لأنجهودهمأخفقتوقد.الاسلامية

عالمشوكينأ-بيترم-صنفوقد.الانسانيةوالعلوموالعلمالعقلمعمنسجمةتكن

والمثاليةوالحسيةالتخيليةالعقليةوهىالفاثقةالثقافيةالعق!يةالأنظمةأهم،الحضارةاجتماع

والعقلالايمالىلحقائقالمنسجمالمزجبأنهاالمثاليةالثقافةعرّفوقد(المتكاملةأوالمتوازنة)أو

والثقافةتماماً!أخروية)وهيالتخيليةالثقاؤ"عملياتتكاملإنها،واحدبنظاموالحوأس

الحسية.

تهايةمنذالمسيحيةأوربافياستمرالمتاليةالعقلانيةعصرأنشوكينأوضحلقد

القديسانوكان.تقريباًعشراهـالرابعالثامنالقرنإلىعشراماهـا-لاديالخامسالقرن

عشراماهـالثاكالعسابعالقرنفيالمثاليةالثقافةمبدعيأعظمالأكوينىوتوماالكبيرألبرت

شبي!ثةشوكينعندالمتكاملةأوالمتوازنةأوالمثاليةالثفافةوعقلية،الكاثوليهيالسكولاشتى

الِإسلامية.التوحيديةالثقافةبعقلية

عهودمنوالغربالأوربيةالمسيحيةانتقالتاريخمتابعةإلىيهدفلاالكتابهذاإن

عنالحديثةالعلمانيةإلىالتخيليةومن،الحديث،التكنولوجيالعلمىالتفوقإلىالظلام

العامةوالعملياتالطرقمتابعةهنا--ولانستطع.مثاليةمسيحيةثقافةطريق

والثقافيةوالاجتماعيةالطيعيةللعلومالغريىواقثل،التقليدوالتأقلمالتبنىع!وأمثلة،الخاصةأو

المسيحي.التوحيديالمذهسبإخفاقونتائجوأسبابتاريخهوفذاك،الاسلاميةوالحفمارة

المسلمينغيرالأوربيينالعلماءاقتباسالحديثةالعقودفيالمنجزةالأعمالأحدويظهر

متنوعة.فروعوفيبخاصةالاسلاميةالوسطىالعصورفيوالمعرفةللعلم

سيرةفيالإسلاميالفلكعلمتمثللملتابعةالتاليةالمقالاتفيمحا،لةأيةتبذللموهكذا
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فيالغرلماالفلكعلمأو...الحكبلروجوهانسوتيكوبراهيكوبرنيكوسنيقولاسوأعمال

عدةيليفيماالمهغالقارعأمامونضع.عامةالحديثماقبلالفلكوعلمالوسطىالعصور

الإسلامية.والمعرفةللعلمالغربأوالمسميحيةأورباونقلاقتباسفيومتخصصةعامةأعمال

نحتارةمراجع:عموماًوالتكنولوجياالفلكوتاريخالإسلاميةالفلسفة

.A Sources of information

:Nasr,Seyyed Hossein, Islamic Science: An Annotated Bibliography,2 Vol

78-7591(;,Tehran:Imperial Iranian Academy ofPhilosophy)
,[Also3 vols., Lahore: .S .M Ashraf,s0991]

5;Sarton, George, An Introduction to the History of Science 3( vols in

48-2791(.,.Baltimore:Williams & Wilkins Co

,,Isis:An International Review Devoted to the History of Science and it

Cultural Influences, USA

MAAS Journal of Islamic Science, The Muslim Association for the

.Advancementof Science, Aligarh, India

-.B Islamic Astronomy and Related Science

gns in the Heavens: A Muslim Astronomer' sأAhmad, Imad- ad- Dean, S

Perspective on Religion and Science (Beltsville, MD: Writer' s

.2991(,Inc- International

;y on Edition of theثKitab fi al- Haya: On the Principles of Astrono,أBitru

Arabic and Hebrew Versions with Translation. Analysis, and an

:Arabic-Hebrew- English Glossary. By Bernard. .R Goldstein (New Haven

.7191(,YaleUniv. Press

Carmody, Francis,.J Arabic Astronomical and Astrological Sciences in Latin

,Translation,a Critical Bibliography (Berkeley: Univ of California Press

(.5691

From Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Science in the

.Ancientand Medieval Near East in Honor of .E .S Kennedy, David.A King

.8791(,andGeorge Saliba, eds. (New York: New York Academy of Sciences

Kennedy, Edward .S A Commentary upon Biruni' s Kitab Tahdid al-amakin

7391(,,Beirut:American Univ ofBeirut)
The Life & Work of Ibn Shatir (Aleppo: Institute for the( History of Arabic

:Science,Univ of Aleppo.)7691 Studies in the Islamic Exact Sciences (Beirut

8391(,,AmericanUniv of Beirut

King David ,.A Islamic Mathematical Astronomy (London: Variorum

:1 reprints, .)8691 Astronomy in the Service of Islam (Brookfield, vt, USA
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Variorum, .)3991 Nasir al- Din al- Tusi' s Memoir on Astronomy. Al- Tadhkira

,fiJim al-Haya. Commentary by .F .J Ragep (New York: Springer- Verlag

.3991(
ba, George, A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories in the(أSa

.4991(Golden Age of Islam (New York: New York Univ. Press

:.Sams,o Julio, Islamic Astronomy and Medieval Spain (Brookfield, Vt

4991(.,Variorum

.C History and Philosophy of Islam Science, Including Astronomy and

Related Sciences: General Works, and Works with Chapters

Baker, Osman, Tawhid and Science: Essays on the History and Philosophy of

Islamic Science (Penang: Secretariat for Islamic Philosophy & Science, Science

1991(,,Univof Malaysia

Al- Beruni Commemorative Volume, ed. Muhhamad Said (Karachi: Hamdard

.9791(,Foundation

:s NorthأBucaille, Maurice. The Bible; the Qura' ,n and Science (Indianapol

Americanاكالاع.،,)7891 Trust

Crombie, .A .C Science, Optics, and Music in Medieval Early Modern

.0991(,Thought(London: Hambledon

The Genius of ArabCivilization Source of Renaissance, 3rd ,.de Hayes, John

.2991(3.، ed. (New York: New York Univ Press

Al- Ghazali, Tahafut al- Filasafah: Incoherence of the Philosophers trans. by

5591(.,Sabih.A Karnali (Toronto: Mc Gill Univ. Press

History of Oriental Astronomy: Proceedings of an International Astronomical

.UnionColloqium No.,19 New Delhi, India,16-13 November,8591 G
,Swarup,.A .K Bag, .K .S Shukla, eds, (New York: Cambridge Univ Press

8791(.
:Hasan,.Y and Donald .R Hill, Islamic Technology

An Illustrated History Hill, Donald ,.R A History of Engineering in Classical

8491(.a.,Salle, IL: Open Court Pub. Coاand Medieval Times (L

A History Of Muslim Philosophy, ed. .M .M Sharif, 2 vols (Wiesbaden: Otto

.66-6391(,Harrassowitz

Hourani, George,.F Essays on Islamic Philosophy and Science (Albany: State

.7591(Univ of New York Press

8191(.,Islam,Philosophy and Science (Paris: UNESCO Press

Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, Science and

.Civilizationin Islam; Islamic Science: An Illustrated Study

.Qadir,Philosophy and Science in the Islamic World

.IbnRushd, Tahafut al- Tahafut: The Incoherence of the Incoherence, trans. S

Van den Bergh, 2 vols. (London, ;)9691 Kitab Fasl al- Maqal
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on Harmony of Religion and Philosophy)., trans. George .FHourani)
(.9591,Leiden:.E .JBrill)

Sayili, Ayden .M The Observatory in Islam (Ankara: Turk Tarih Kurumu

.0691(,Basimevi

,Studiesin the Islamic Exact Sciences, David .A King and Mary .H Kennedy

.8391(,eds.Beirut: American Univ of .C Beirut

Swerdlow, .N ,.M and .0 Neugabauer. Mathematical Astronomy in

8491(.,Copernicus's De Revolutionibus (New York: Springer-Verlag

.D Some Primary and Secondary References on Western Borrowing of Islamic

Science and Learning in General

17-6,1:5;Sarton, George. An Introduction to the History of Science, 3 vols, in

305،,3-587,521-626,544-6062و،1074،,907-23,707-721،،63؟:3,2-891اآ,901

907,59-194,4!5،61-355,53-035,94-338,03-321,86-282,81-167,17-113,

2101,96-426,71-67,3:,24-716 ,f808 ,815 ,818 ,61-982 ,21-149 ;44-349 and

,78-7101.;69-1373 et passim

6.Ahmad, Imad- ad- Dean. Signs in the Heavens, cited above, esp. chapter

,icastronomy on the West1ة!The impact of Is>>
:Historyof Mankind; Cultural and Scientific Development. Vol. IV

,TheFoundations of The Modern World, eds., Louis Gottschalk, et al

0UNESCO, esp. chap., ,13 << Science and technology between .c 0013 and c

,<<0153 :4 ,828-978 where the authors relying exclusively on Western

scholarship of Sarton, Thorndike, etc., present views similar to those

.din Husaini, belowبمpresent

.Husaini,.S Wagar Ahmad, Islamic Environmental Systems Engineering, pp

25f, ,66-63 ;61-155 and Islamic Science and Public Policies, pp. :15-9 for a

summary of borrowing and assimilation of Islamic Science and philosophy in

.generalby the West from about the Second.A/.h Eighth .A .C to Tenth A
/.h.Sixteenth.A .C centuries, and their sociological ramifications

Nasr, Seyyed Hossein. Science andCivilization in Islam; An Introduction to

.IslamicCosmological Doctrines; An Illustrated Study; and his other works
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الغالقاللةلعهـفه:4خلؤ

مة:مقلى

منشئهدلّهبالنسبةالكوننشأةحولالقرآنمنآياتالمفدمةهذهفينستعرض

الحديثة.العلمانيةوالآراءالجاهليةالفترةفيالِإنسانآراءمعبالمقارنة،وخالفه

وإدانةالفلكعلمدراسةوج!ب:وخالقهالكون!ذامنثمعاللّهمحابالقرآنأ

.ألمنجمين:

قل،يسيراللّهعلىذلكإنيعيدهثمالخلقاللّهيميدعكيفيروالم!أو:تعالمطقال

شيءكلعلىاللّهإنالآخرةالنشأةينُشئاللّهثجالخلقبدأكيففانظرواالأرضفيسيروا

.02-91العنكبوت!وقدير

الموتخلقالذي،قديرشرءكلعلىوهوالملكبيدهالذي!تبارك:أيضاًوفال

فيترىماطبالّاممواتسبعخلقالذي،الغفورالعزيز،هواعملأًأحسنأيكمليبلوم،الحياة

إليكينقلبكرتينالبصرارجعثم،فطورمنترىهلالبصرفارجعتفاوتمنالرحمنخلق

.4-االملكحسبر!وهوخاسئأالبصر

وقالوا.عليمواسعاللّهإناللّهوجهفغتولوافأينما،المغربالمشردتى!،دلّه:أيضاًوقال

والأرضالسمواتبديع.قالت!فيلهكلوالأرضالسمواتفيمالهبلسبحانهولداًاللّهاتخذ

.711-511البقرة!فيكونكنلهيقولفإنماأمراًقضىوإذا

لسُكّرتإنمالفالوا.يعرجونفيهفظلواالمس!ماءمنبابأعليهمفتحنا)ولو:أي!اًوفال

وحفظاها.للناظرينوزيناهابروجأالسماءفيجعلناولفد.مسحورونتومنحنبلأبصارنا

.18-41الحجر!مبينشهابفأتبعهالسمعاسترقمنإلا.رجيمشيطانكلمن
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نشأإنوالأرضالسصاءمنخلفهموماأيديهمبينماإلىيروا!أفلم:أيضأوفال

منيب!عبدلكللاَيةذلكفيإنالسماءمنكسفاًعليهمنسنقطأوالأرضبهمنخسمف

.9سبأ

والتوضيح:الحلاصة

الآياتبعضتستخدمامرة1002مناكثرالقرآنفيومشتقاته"خلق"فعلورد

ذكرورد؟.ا(بادى"أولأابتدأوالذي"فاطر"و((المنمثع"و"يبدأ"البدايةمثلكلمات

بالكثرةوكالباآية059مناكرفيالح(والمدبروالرزاق)المعينالكونربوهو""اللّه

العسمواتخالقأنهتجاهلأواللّهلانكارلامجالولهذا((الرب"أو"اللّه)الالفاظنفسها

.كانشكلبأيوالأرض

ومشتقاتهاالمفردة"آية"لفظةاستُعملتوقد.ومدبرهاالطيعةقوانينخالقاللّهإن

وآيات،والمعجزاتوالرسائلالاشاراتتعني"آيات"ولفظة.القرآنفيمرة3821/نحو

إضافةالماديالعلمفيوالقوانينوالقوىالظوأهر"اللّه"رلسائلو"اللّهآيات"تعنىالقرآن

علىإليهاأشير،قد.القرآنآياتجسد!االتيالِإيديولوجيةوالمبادىالأخلافيةالقوانينإلى

.(اللّهسنة)طريقتهأوعادتهأو،عرفهوتقديرهوقضاؤهاللّهحكمأنها

اللّهوخلق.اللّهخلقهالذي"فطرة"الصحيحالفطريإليهاالميلأوالبشريةوالطيعة

و"قوانين""طبيعةمجردأنهاعلىالملحدونأوالعلمانيونإليهايشيروالتى..الح"خلق"

الآنفة.الاَياتحولالأسئلةمنالعديدتطرحوقد..الح"الطبيعة

ويلتزمويجربويتأملليرىيلتزمهاأنللإنسانينبغىالتيوالطرائقالوسائل-ما

؟...مادينحوعلىالفلكيةالدراساتفيالتجارب

الاستفراءووسائلالفضاءوقيالأرضفيوالسفروالتأملالنظرمنكلمادور-4

وتالوره؟وخلفهالكوننشوءعكالتعرففيالأخرىوالاستنتاج

عمله؟وفيكونخلقفيخللوجودبعدمالانسانيحكمكيف-

البحثرية؟المعرفةوحدودقدراتما-

الحديد)قطعالنيازكماهى؟الأرضإلىالسماءمنتسقطالتىالشظاياماهذه-

الأرضعلىبعضها،يسقطشهباًلتصيرالأضىالجويالغلافتخترذاالتيوالصخور

؟(رجومأفتكون

وإشعاعها؟لحرارتهاإشارةالفضاءفيالسماويةبالأجرامالمحيطاللهبهل-
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سمرأجلمنالمكتشفينلدىغايةإلىإشارةخلس!ةمنهاالاقترابمنالتحذيرهل-

.؟الكونجمالويكتشفيرىأنيريدممنالفضاءفيناجح

؟الكونوخهايةبدايةتعنىماذا-

؟والأرضالسمواتخلقئبلص!نالذيما-

اللّهسيقررو!ى؟السماويةالأجرامتحنلقأنقبلموجوداًكانالذيالدخان-ما

كاءنهايتها؟

لجعلهميحدثأنينبغيوما3السماويةالأجراميراتبونالآخرونوالعلماءالفلكيونهل-

اللّه؟خلقهالذىالكونفيوالكمالالجماليستحسشوناللّهعباد

ومع،الماديالعالمفيالكمالعلىبالدليلإحراجهميمكنالذينالناسأولئكمن-

الأخلاقي؟وهدفهونظامهباللّهالاعترافيرفضونذلك

هو-الكونوعلمالفلكعلموكذلك-وهدفهالاسلاميالعلميالمنهجغايةإن

الطبيعة،فيقوانينهومعرفةالسماء،وفيالأرضفيفيءكلوخالقمنعئعاللّهعلىالتعرف

الأخلاقية.اللّهأوامروفق!تطبيقها،البشريةوالفعاليات

"كن"بقولهالأشياءيوجدفاللّه،بذاتهموجوداًأوذاتهمننحلوقاًليسالكونإن

والأرفيوالسماواتالأشياء.هذهذواتفيقوانينهبئأثيرخلقهايعيدثمأولكخلتي

اللّهسينىوعندماالدخانمننوعأكانتا.الآنعليههي؟الماضيفيموجودةكانستما

ثانيةً.دخانافسيعيدهاالشمسىالنظامأوالكون

وهناك،نزويةتغييراتأواعتباطيةوليستتبؤّوقابليةوتناسقاًرنظامأدفةالكونفيإن

حركةعلىذلكيندق،اللّهخلقماكلفيمعنويةوغاية،يخائدة،و؟لوجال،وذكاءحكمة

قال.ألمحركةالاجتماعيةالمّوىفياللّهقوانينلانتهاكاتهاالعظيمةالأموسقوطوالقمرالشمس

منبدّلاكانلذا.43فاطر!تحويلاًاللّهلسنةتجدولنتمديلأاللّهلسنةتجدفلن):تعالى

وجمفاتهاللّهبوجودللجزمالناسإرشادإلىالعقليةبالوسائلالفلكيةالعلومدراسةتؤديأن

فيئأثيرأيلهايجعلولموالكواكبالنجومووظائفالوجودتوانيناللّهفدرولقد.ووحدانيته

إليه.وخاضعةلهتابعةهىبلالانسان

معالتوحيدويتعارفي"وتكاملووحدةوحدانية"الاسلاميالتوحيدمبادمم!هيتلك

معرفةأوعلمأيمواصلةعدمينبغيلذا.ورازقه*للكونخالقأنهاللّهتتجاهلالتيالعلمانية

نحلوقاته.علىسلطانهونفىبإنكار؟دلّهوالإهانةالازصاءتظهرلأنهاالعلمانيةظلقي
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الاسلامإن،الكونوعلمالفلكلعل!الأشاسيةالفلسفيةالمبادىالقرآنيقدموبهذا

خلقةوالكوننشوءعنالأصعبالكونيةالمعرفةإلىيسعىأن()فرضالمسلمعلىويجب

الانحسالمما،التفكيرونسبيةوالمكانالزمانلحد،دخاضعةالعقليةالمعرفةأنيدركأنشريطة

أبدأيعوفهاولنلمبحيثالانسانقدراتنطاقخارجتقعالأشياءمنكثيروهناك...اغ

خاطئةوسائلإلىباللجوءالمعرفةاخثلاسلمجاولألاالانسانوعلى.(والأرض)السموات

والخفيةالغامضةالعلومطريقعنزائفةأوخاطمةوسائلباتباعوذلك،المجهوللمعرفةزائفةأو

كالتنجيم.الزائفة"العلومأ،

الرغبموعلي،لهاواقيأاللّهجعلهواضحمرفمابلهبعليهامحافظوالأرفيالسمواتإن

عقليابحثايلتزمونأوإليهينظرونمنأماممفتوحالفضاءاستكشاففإنذلكمن

بالطرائقيغأنينبغيالأمرذلكأنإلا.16الحجر!للناظرينوزيناها!م!المعرفةلاكت!ساب

لائقة.ولاستكمالاتالصحيحةوالدوافع

كالحصولالسماويةللأجراموالنفعيةالمعنويةالوظائفاقرآنمنأخرىآياتؤدبرز

تقودأنسبدّولا...اغ،بهوالتنبؤالزمنحسابومعرفةالاتجاهثديدوالطائةالضوء0على

لتهتدمم!القرآنفيالموضحةالأخلاقيةأحكامهوتطيقباللّهالايمالىإلىالفلكيةالدراسات

وحضارتنا.ومجتمعناحياتنا

عاصونملعونونشياطينفالمنجمون،التنجيملتطويرالفلكعلماستعمالولايجوز

الأزضفيالمفسدونإنهم،وخادعوخاطئزائفوهدفهاومحتواهاللمعرفةسبيلهملأن،للّه

للمعرفة.والمعنويةالعقليةالأسسبإفسادالبشويضللونلانهم

والعلومالميلاديالسابعاللهجرةالأولوالقرنالجاهليةالمرحلة:الفكرعقلية-ب

الحديثة:والنظريات

الجاهليةوالكونيةالفلكيةالعلوم

قبلالأولالقرنخلالالقرآننز،لفبلالساثدةهيالأرضمركزيةنظريةكانت

(الميلاديالثافيالقرن)لبطليموس"ا"جسط!"كتاببواسطةالميلادي/السادسالهجرة

وإيدكسموس(الميلادقبلالثافيالقرنإهيباراخوسأفكارطوّرإسكندريفلكيعالموهو

والنجوموالقيرالشمس:الكواكبأنالنظريةهذهوتفيد"(الميلاديالرابعالقرن)وأرسطو

.الأرضحولتدور
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أخمإلا،العربيةاللغةإلىمترجماًالماجسطيكتابالأوائلالمسلموفيأخذولْد

للكونبالنسبةالشمسمركزيةفكرة،قادوابطليموسبهجاءوماالأرضمركزيةنظريةعارضوا

وأصبحذلككوبرنيكوسالبولونيالعالمافتبسوقد.الشمسحولفيهالكواكبتدورحيث

العلومأورلاجنولماغالبيةؤلبنتإيطاليا.إلىانتقلعندماالاسلاميالفلكلعلمطالباً

واللغالتاللاتينيةإلىوترجمتهاالعربيةالأعمالطريقعنقرونلعدةالِإسلاميةوالفلسفات

باعتبارهالوسطىللعصورالاسلاميافوذجهذاالغرب،يُمجّد.مباشؤالأخرىالأوربية

فيتغيرأولعُز!أوقد."الكوبرنيكوسيةالثورة"أنهعلىولكن"الحديثالفلكعلمبداية"

.أم435عامالسماويةالمجالاتدورانحولكوبرنيكوسكتابن!ثرإلىالكونفهم

المصزوجالفلكعلمفيهابماالمعرفةحدودعلى-والبوذيةالهندوسيةالهند-كانت

فيالشخصياتاكثرمنوكان.الميلاديالسادساالهجرةفبلالأولالقرنخلالبالتنجيم

وقد(م587فيالمتوفى)يهيراوفاراهاليتاديفا،م476فيالمولود"الأولآرياباتا"الوقتذلك

والتنجيمالمئلثاتعلميجمعالذيالفلكوغلمالريا"ضياتعلمفيرسالةيهيرافاراهاكتب

عصرهفيالبارزةالعلميةالأعمالأحدأنهاعلىواشهرت.الإكريقيةالمعرفةإلىالهندوسيين

الجنوبية.آسيافيالبوجلحريطةالأساسىالهندوسىالمصدركتابهفاصبح

هى:هناإلي!"الإشارةيجبالتيالنقاطوأهم

الميلاديالسابعاالهجريالأولالقرنقدمهاالتيالشاملةالعلميةالرؤيةكالت:أولاً

آنئذبهاوالمسلّمالسائدةالنظروجهاتمعأساسىِخلافعلىالكونوعلمالكونحول

العلومالأخيرةوتمثل.الجنوبيةوآسياالغربيةوأسياإفريقياوكالأورباكلمسيطرةكانمتوالتي

والصينية.والبوذيةوالهندوسيةوالفارسيةوالسريانيةوالاسكندريةوالرومانيةالِإغريقيةوالحضارة

عرضهاالتيالأفكار،ظلاوفذمحمدهوالعربيةالجزيرةشبهفييعيشأصيلرجلتسنّىفكيف

القرونفيفشيئاًشيئاًويتأكدوالكونيةالفلكيةالعلومفيالقرِآذهديينجليوسوفي؟القرآن

تحديداَ.الحديثةالعقودوفيالحديثة

الطميعةوعبادةالشركسيطرفقدوالدينيةالملسفيةالمظربوحهاتيتعلقفيما:ثانيأ

،إلاهاتهمآلهتهموكانت.الأخرىوالأديانوالهندول!الأغريقأديانعلى...الحوالأسطورة

فقدتوقد.الطحيعةوقوىالسماويةبالأجراميتعلقفيماالفوىتصارعتسبحبوش!ياطي!ثم

.الظلامعصورفيوالمعرفةللعلمبالنسبةوكانت،توحيدهاالفترةتلكفيوالمسيحيةاليهودية

وإدارةالقدلمىالتوحيدومفهومالفريدالاسلامىالتوحيدبنٍنجمعح!التىالرابطةوكانت

.القرآنبهاتفرّدكبرىميزةالطيعةوقوانينقوىوتدبيرالعوالم
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:والمعاصرةالحديثةالفلكيةوالنظوياتالعلوم

وكونُنا.الِإسلاميةالفلسفيةبالمبادىالأساسيةالحقائقوبعضالعلمالقرآنيزوّد

قدراحمم.حدودضمنبهاوالتنبؤّمعرفتهاللبشريمكنالتىخالقهقوانينوفقيسيرمنظَّماكون

نظرياتمجردستبقىالكونوعلمالفللثعلممواضيعبعضحولالبشرمعرفةأنبيد

منمعرفتهتحعلالكونوسعة.ثابتةويقينياتواقعةحقائقكونهامناكثرعلميحدسأو

.المنالبعيدأمراالانسانقبل

الطبيعة،قوا!نأنهاعلىاللّه()سنةو)اتقليد"(آيات)""علاماتمفهومإن

العلمانيةعيولببيّناوقد.العلميوم!ثجه"العلمافي"للعلمالحديثةالعالميةالرؤيةمعيتسجم

الخلق.مفهوممعالخالقمفهومتوّحدوحدانيةهوفالتوحيد.آنفاًالتوحيدمعبمقارن!ثا

لاحق.محددزجمانفيوسينتهيمحددزمنفيخُلقالكونأنالحدشاالعلمويعتقد

العلما2حملماوهذا.نهايةولهبدايةلهوإن.المستقبلفيولاالماضىفيلابسرمدىليسفهو

النجومٍمراكزفيعظمىحرارةودرجةكثافةذاتبُقعع!يحتويالكونبأذالاعتقادعلى

أبدياالكونكانولو.بأبديليسنحلوقٌبأنهيوحيمما،النحومبينمادنياحرارةودرجة

موادوجودأنّ؟،والضغطالحراريللتوارننتيجةمتساويةحرارةودرجةكثافةلهفستكون

أيضاً.مخلوقالكونأنعلىدليلٌكالراديومالنشاطإشعاعية

يُدعىهائلانفجارنتيجةسنةبليون02-01قبلنشأالكونأنالفلكئونويعتقد

Theالعظيمالانفجار big bangبقعةلاالحينذلكقبلالكونفىكلهاالمادةضغطبسبب

تلكمنذيتوسعالكونأخذثم.الاتجاهاتكلفيتطيرالعمالانفجارقذفهاصغيرة

معظمهتحولثمالاشعاعمنغالبهفيالبدايةفييتألفوكان.النظريةهذهحسب،اللحظة

والغازوالغبارالنجوممنثتألف)وهىالمجراتكلأنوبما.التوسععمليةأثناءمادةإلى

يكونأنمنفلابدّ،هائلةبسرعاتبعضهاعنتبتعد(الجاذبيةبفعلبعضهامعتجمعت

الكونتوسعأنعلىالبحوثمعظموتدل.نفسمهللكونبدايةأيالكونلتوسعبدايةهناك

وهذا.بالتقلمويبدأيتوقفقدالكونتوسع؟نالىتشيردراساتوثمة.الأبدإلىسيستمر

الكولى.وموتوحياةولادةبانهتفسيرهيمكنما

منتولّدثهسناومنهاالنجومفإن،النجوموموتولادةعنآخرمثالأبعضهمويورد

بالتقلصالسديممنأجزاءتبدأوعندما،السدحمتسممىوالغبارالغازمنضخمةٍسُحب

اطراربةالنوويةالتفاعلاتتبدأ،جدأعاليةالمركزعندالحرارةدرجةتصبحكنافةأكثروتصبح

النجومتستنفذوعندما.النجميولدوبهذاوطاقةضوءأمنتجاًهليومأالهيدروجينويصبح

بليون4ر6بالشمسىالنظامفيالأخرىوالأجرامالشمسعمروقدّر.ستموتهيدروجينها
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سنةبلايين5بعدضوؤهاويخبوالهيدروجينىوقودهاالشمستحرقأنالمحتملومنسنة

.أخرى

.الكونسلوكحولعلميةتنبؤاتأوكونيةنظرياتعلىالسالقةالأفكاروتعتمد

حتىنظريةتقديراتمجردإلاليستالنجومعنالمفدمةوالأزلامالتواريخأنالعلماءويقر

الانسمافط،التفكيرخطأإمكانيةإلىالانتباهويجبواجباًفيهاوالشكالظنيبقىلذلك.الاَن

أيدينافيماتشبهوالأزضالسمواتعنفمعرفتنا(9:سبأ)السابقالقرآفاالنصحنقبلوأن

وراءنا.ماأوأيديناخارجهوماكليشبهمعرفتهنستيملاأونعرفهلاوما

الملاحمظات

The verses on God<< starting in the first instance>>, yabda' ,u the creation of the

02-91;64:27;401-101:21;76:12;34;4:01,:heavensand earth etc.. include

,11:03 ;27 ;7:32 and .13:85 The only tow verses which refer to God as the

Originator>>, badi' a of the heavens and earth are 117:2 and .101:6 Verses on>>

03:0301:14;101:12;97;14:6,:Godas the Originator (Fatir) of the universe are

11:42.and .n ;27 ;1:35 ;1:93 ;46:93 and

(<References: .C ,.V <(Astronomy>>, « Copernicus, << Cosmology>>, << Sun

8191.,Ptolemy>>,<< Stars>>,<< Universe>>, The World Book Encyclopedia"
.Husaini,Islamic Science and Public Policies

47http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



الفلمبيملأإؤانهالمغبص:نها!عي

مقدمة:

لماومعارض(شطنأبعيدشخصأونزوةأوقوةعلىالقرآنقي"شيطان"كلمةتدل

(،)رجممفردهاورجوم.الأخلاقيةومسلّماتهوقوانينهاللّهعنولاسيما،وخيرصحيحهو

التكلمأوللتخمينهدفاًشيءماجعلَمجارياًؤلعنيعشوائياًكالحجرشىءماقذفؤلعنى

حدْسي.بكلام

الفلك:وعلمالمنجمينمنالقرآنموقفأ-

كلمنوحفظناها.للناظرينوزيّناهابروجاًالسماءفيجعلنا!ولقد:تعالىقال

.18-61:الحجر!مبينشهابٌفأتبعهالسعاسترقمنإلا.رجيمشيطان

لهموأعتدناللشياطينرجوماًوجعلناهابمصابيحالدنياالسماءزيناولقد):أيضاًوقال

.6-5الملك!المصيروبثسجهنمعذاببربهمكفرواوللذينالسعيرعذاب

إنا.المشارقو!ببينهماوماوالأرض!السمواتر!.لواحدإلهكمإن):أيضاًوقال

الأعلىالملأإلىلايسمعون.ماردشيطانكلمنوحفظاًالكواكببزينةالدنياالسماءزينا

شهابٌفأتبعهالخطفةخطفمنإلاواصبعذابٌولهمدحورأجانبكلمنويُقذفون

:الصافات!لازبطينمنخلقناهمإناخلقنامنأمخلقاًأشدُّأهمفاستفتهم.ثافب

4-11.

وكلوالأزجم!الأخرىوالكوأكب،النجوموالقمرالشمساللّهخلق:،التوضيحالحلاصة

مشيئتهوفقاللّهجعلهاوقد،لهومُسخّرةخدمتهفيلتكون،الإنسانأجلمنماعليها

وهى،والطاقةالضوءإعطاءوظائفهاومن.صاكرةبدو!ها!تقوم،بأمرهللإنسانوخاضعة
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إليهاالوصولالممكنمنإنهحتى..الح،متنوعةلأغراضللحسابومصدرالسفرفيهادية

جدأقوينافذبلهبمحاطةالس!ماويةالأجرامهذهأنسميجدونبذلكيقومونالذينأنإلا

بهوالتنبؤالمستقبلفيالتأثيرأجلمنأيالمعرفةلاستراقالسماويةالأجراماسئعمالولايليق

الإسلامي.الأخلاقلعلمطبقأشرعىغيرأمرذلكلأن،التنجيمطريقعن

الأخلاقعلمقواعدعلىمئمردونوهم،للغايةفاسدونأناسأوشياطينوالمنجمون

الأصلية.ألاسلامي

النجومبوكاتمحددأليسومصيره،المعنويةوالمسؤوليةاطريةمُنحَالانسانإن

نأعليهفُرضبلخدمتهفيالكوذيجعلأذعلىقادروهو.الأخرىالمنجمينوافتراضات

لأنهمالحقيقيةالمعرفةلايطبقون،المنجمون.القرآن!هاالتيالمبادحوفقلذلكيسعى

المُخقن،وخداعهمأكاديبهمحبائلفييفعونالذينبأولئكضارةشاذةظنونفيمنغمسودط

إلىللمعرفةا-لقيقيالمفهومبقدرِيَنزلونلأنهمالبمثرأنواعأسوأهمبلشياطينفهم

الحالقيهن.أحسنقدّرهاكماالطبيعةوفوانينحقائقعلىيعتمدالذيالمنثهومذلك،الحضيض

يثعاملالذيوالورافطالفضافهاالتنجيمالقرآنأدانلذا.صهنةوالخداعحرفةالباطلاتخذرالقد

شياطين.المنجصوذكانلذا،والمؤسساتالأحداثبمستقبلوالتنبؤالأفرادأبراجخارطةمع

فهيالمستقبلوتفريرمعرفةقيإليهاالمنسوبةالقوىمننفسهاالسماويةالأجرامحفظتوقد

التىالمعنويةبالحريةولاتتمتعالفلكوعلمالفيزيائيةالعلومفيولقوالينهلهوخاضعةللّهنحلوقات

البشر.يملكها

بيد،والمجتمغوالإنسانالطبعةتحكمالتىلقوانيغهوفقاَالمستقبليقرروحدهاللّهإن

لهم.اللّهرسمَهاحدودضم!نالمسئقبلويتنبؤواويقرّروايعرفواأنمناللّهمكّنهمأناساًهناكأن

العلم(أولو)المعرفةاكتسبواالذينالعلماءفهم،وميزاتهمهؤلاءصفاتعنالقرآنويكشف

بحكمتنبؤاتاستنتاجيستطيعونإحمم(.العلمفي)الراسخونالعلمفيرسخواالذينأو

وقياموالفيزيائيةالمعنويةاللّهفوانينفإنلهذا.بقوانينهلهماللّهمنحهاالتي،حكصرثممعرفتهم

.النجومولاتحدّدهاوالأمالأفرادمصائريقرر،بتطيقهامؤهلينأناس

الفلك:وعلمالتنجيمعنوالحديثةالحاهليةالآراء-ب

الجاهليين:والتنجيمالفلكعلم

نماذجتشكلفهيالارضعلىيحدثفيما-للتنجيموفقاً-السماويةالأجرامتؤثر

نأوختمل.حياثهتعثرضالتىوالأحداثومستقبلهالِإنمسانشخصيةتكشفأنيمكن
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إلاعتقادسادحيث(الحديثةالعراق)بابلفي..مق002؟عامقبلبدأقدالتنجيميكون

معينة،خصائصذاتقوىعنهاتصدُروقتذاكالمعروفةاطمسةالكواكبأنالناسلدى

رسموقد.والحربوالعدوانبالغضباللونأحمرلهميبدوكانالذي()المريخوارتبط

موفع-الأغلبعلىوتُظهر-أ،المبلاد.البروجخارطةأسموهادائريةخارطةالمنجمون

ودائرةوالكواكبالأرض:عناصرأربعةالخارطةوتضم.شخمماولادةوقتوالنجومالأرض

الشص!ي،النظاممركزفيالأرضووضعوا،والكواكبالنجومبينئفرقّواولم،والمنازلالبر،ج

ودائرة.الشخصومستقبلشخصيةتكشفللأرضبالنسبةالكواكبمواقعأنويعتقد،ن

شسىمتسا،ياًقسيأا211إلىمنقسمةبالأرضعيطةتبدو(النجوممنمجموعة)البروج

شخصيةفيالكواكبتأثيركيفيةتحددالدائرةهذهوالبروجأنالمنجمونويعتقد.البروج

مزاياتمثلأنهاويفترضونالمنازلتسمىقسياًاا21إلىأيفماالأرضسطحويُقسم.الإنسان

البابليونتبناهابمالقديمةمصرفيطُوّرتقدالبروجدائرةتكونأنولمجتمل.الِإنسانحياة

-06،مابيرالبروجخارطةحسابطريقةالمنجمونطور،قد.ماق...عامبعد

."مق002

!يرافارهاوكانتطورهفيبقوةوأثرواأيضآَالتنجيمالقدماءوالرومانالاغريقومارس

علمالعلميةأعمالىوتضمعصرهفيوتأثنأابتكاراًالهنودعلياءأكثرأحدم587عامالمتوفى

كتابوأصبحيتخللهاكاذالتنجيمألىإلاالإغريقيةالمعار!إلىالهندوسيينوالتنجيمالمثلثات

بروجخارطةمعالتعامل)فيالهندوسيالفضافماالتنجيمفيالأساسيالعمليهيرافارها

يكنلموهكذا.والمؤسساتالأحداثمستقبلمعالتعاملفيالورافيوالتنجيم(الشخص

الأولالقرنفيالقرآنينزلأنقبلوالئنجيماليومالمعررفالفلكعلمبينتفريقهناك

مبادىعلىالتنجيمسيطرلمتماماًنحتلطينكانافقد،الميلاديالسابعاالهجري

الفلك.علمواسئخدامات

الفلك:وعلمالتنجيمبينوالمعا!صرةالحديثةالعلاقات

النظاممركزليستفالأرض،الأساسيةالتنجيممبادىبطلانالحديتالعلمأثبت

البروجدائرةأبراجفإنربهذا،الفديمةالأزينةمنذالفضاءفيالأرض!موقعتغيروقد،الشصي

للتنجيم.علمىأساسأييوجدولاأكاءهاتحملالتيالنجوممجيوعةتقابللا

نتائج:

أساسلهليسالتنجيمأنفيللتنجيمالقرآنيالنقديالم!جالحديثالعلمأيدلقد

يدعمه.علمي
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الفلك.علموتطبيقتطويرفيالسما،يةالأجرامواستعمالاتوأغراضطرائقاتباعإنه

القرآنوشن.العالمفيقبلئذعليهكانمماأقوىالآنواستعمالهبالتنجيمالاهتمامأصبحلقد

اثنين:لاعتبارينالتنجيمعلىالهحماتأفوى

اختراعهوبلالإظلاقعلىمعرفةليس،هومعرفيةأسسعلىالتنجيمدحض:أولأ

اللّهقوانينتديرهاالتىالكونعنالقرآنيةالرؤىأنحينفي،الجاغالظ!ابتدعهبحثري

التنجيم.تُعارضالمعرفةلتقييموالعقليالأخلاقيوالسعي،القوانينهذهمعرفةوطرق،الفيزيائية

الإسلإمي.التوحيدمحتوىفيالفلكعلمإلىالإنسانقادتالأمورهذه

وأهدا!ودوافعمعتقداتلهمأناسوهم،شياطينبأنهماالمنجمونوُصف:ثانياً

اللّهإنكارفيالكفرمعالتنجيمويتطابق.عيداًمحرمةوهيفصدأالخطأيغلفهاوأغراض

المتكاملة.والأخلالّيةالعقليةنيةالقرآالأنظيةورفض

والمراجعالملاحظات

5:93.Quran ;33:14 ;12:16 ;61:92 92:31 ;13:35 and

،."أ"ا54:7ز12:16

33:14.,.Ibid

5:55.;Ibid.,,f69:6 81n

791:26..Ibid.,;28:35 cf

Ibid., ;18:3 ;27:16 ;701:17 ;54:22 ;08:28 ;94:92 ;56:03 ;6:34 ;16:47 and

11.(:5

162:4.7;5,Ibid., ;7:3 nn

,S..V<< Astrology>> World book Encyclopedia. On Hindu astrology

<Husain.Islamic Science and Public Policies. .P .5 For<< Islamic

critiques of astrology and other pseudo- sciences like alchemy by the

:earlyscholars who developed the Islamic theory of knowledge and it

classifications, see the references in the Article, << An Introduction tc

Islamic and Comparative Astronomy,»... and also works of classical

1111/505 AD) and Ibn Khaldun (d. AHولطل.scholarslike al-Ghazali (d

:604(/1808

Al- Ghazali, Book of knowledge, trans. of Kitab '-la Ilm of al- Ghazali' s

6691(;mulU"ayhI,al-Din by .N .A Faris (Lahore: .S .M Ashraf

Al- Ghazali The Faith and Practice of al- Ghazali (Al Munqidh min

,al-Dalal trans. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton Univ Press

;(6791:Muslim Mahd, Ibn Khaldun' s Philosophy of History (London

,GeorgeAllen & Unwin,;)5791 these are summarized in Husaini

3.IslamicEnvironmental Systems Engineering Chap

?o

2-

4-
5-
ص6
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4وقكلمواث!فىمني!سْه:لهالعي

مة:مقلى

ويمكنتطورهاومراحلوالأرض!السمواتوبنيةالمفتاحللكلماتشرحٌالمقالةهذهفي

نأويمكن.آخرشىءفوقشىءوالسماءالشصمىنظامناإلىال!سبعالسمواتتشيرأن

نظامناتضمالتىالسمواتمنجزءوهوالكويخماالفضاءمعنىالكلماتهذهتتضمن

هذهنفهمأنلناينبغيوهكذا.الأرضفوقجميعاًلكونها..الح،المجراتحتىأوالشصمى

معينة.معاييروفقالأزمانمعرفةخلالمنفنياالعرديةنيةالقرآالمصطلدات

.القرآنفي،اضحوهذا.للغايةطويلةزمنيةفترةالعربيةاللغةفي"يوم"كلمةؤلعني

في):تعالىوقال.47:الحج!تعدونمماسنةكألفربكعنديوماً!،إن:تعالىقال

الاشارةتعنيقد"أيامٍ"كلمةفإنوهكذا4:المعارج!سنةألفخمسينمقدارهكانيوم

وفتراتدهوراًأوأالاخروعصوراواليوم()الجيولوجياالأرضطبقاتوعلمالفلكعلمإلى

جداً.طويلة

السموات)اعبارةفإنوهكذا""بضعةالعربيةاللغةفي""سبعةكلمةتعنيوقد

والمحرات.الش!سىالنظامأوالكونأ،الفضاءمنمتعددةأجزاءأووحداتتعمى"السبع

أنظمةإلى"الشدائدالسبع"تشيروقدمتعددةمماويةأفلاكاًتعنىقد"طرائقسبع"السبعة

السماويةالأجرامإلىطساقأ""سبعاًتشيرأنويمكن،اللّهفوفكمبناها،متعددةكونية

واحدةأوحالةمرحلةفيبينهافيماللانسجامالآخرفوقواحمداًتوضعالتيالمتعددة

.أشصىأو
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وتطورها:بُنيتها:بينهماوماوالأرضالسمواتعنالقرآنأ-

السبع:السمواتبنية_ا

اللّهخلقكيفترواألمأطهواراً.خلقكموقدوقاراًدلّهلاترجون!مالكم:تعالىقال

.16-13:نوحلأكا(سراجأالشمسوجعل.نوراًف!هنالقمروجعلطباقاًحمواتسبع

:المؤمنون!غافلينالحلقعنوماكناطرائقسمبعفوقكمخلقنا)ولقد:أيضاًوقال

17.

بينزالأمريُتنزلمثلهنالأرصومنسمواتسبعخلقالذي)اللّهأيضاً:وقال

.21:الطلاق!علمأشيءلكَّلأحاطقداللّهوأنقديركيءكلعلىاللّهأنلتعلموا

:أيامستةفيبينهماوماوالأرضالسمواتتالور-2

علىاستوىثمأيامستةقيبي!ثماوماوالأرضالسمواتخلقالذي)اللّه:تعالىقال

ثمالأرضإلىالسماءمنالأمريُدبّر.تتذكرونأفلاولاشفيعوليمندونه،شمالكمالعرش

.ه-4:السحدة!ئعدولىمماسنةألرومقدارهكمانيومفيإليهيعرُبخ

أندادالهوتحعلولىيومينفيالأزضخلقبالذيلتكفرونأإنكم!قل:أيضاًوقال

سواغأيامأللعةلاأقوا!افيهاوقدّرفيهاوباركفوقهام!روالمىف!ثاوجعل.العالمينربذلك

أتيناقالتاثَرهاًأوطوعاًا"لئياوللأرصلهافقالدخانوهىالسحماءإلىاستوىحمم.للسائلين

الدنياالسماءوزيناأمْزهامماءكلفيوأوحىيومينفيممواتسبعفقضاهن.طائعين

.21-9:فصلت!المحليمالعزيزتقديردلكوحفظأبمصابيح

والتوضيح:الحلاصة

1(أيام"و""ممواتالعربيةالقرآنيةللكلماتإعطاؤهيمكنالذيالعلمىالمعنىما

بيرثما"وماوالأرضالسموات"بعبارةيقصد،هل؟المعاصرةالمعرفةضوءفي...الح"عوالم)او

1(كواتسبع"عبارةتُحددوهل؟بالعبارةمعنيكلاهماأمكلهأماةالكونالضمصيالنظام

بالنظرالقرآفماالغرضنمارسكيفالشمسى؟نظامنامئلفليلبعددالمحددةالسموات

حدودإلىبالنظروالأرضالسمواتخلقعلىينطبقالذيوماوالدراسةوالبحثوالتأمل

الشمسي،النظاموتطورنشأكيفمتىالانسانمعرفةإمكانيةوما؟البشريةالمعرفة

ماهي؟بعيدةزمنيةفتراتمنذذلكحدثعندماحدةعلىكلوالقمروالأرضوالشمس

وفي،عليهاالحياةأستمرارعلىقادرةأصبحتحتىتطورهافيالأرضخلقمراحلأوالطاق

الأرضراإلىالأقربالسماءمامعنى؟يومينمنهما!،استغرقإذالشصمىنظامناخل!
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فالأبعدالأبعدالسمواتوما(؟الكواك!النجوم)بالمصابيحرينتوالتي"الدنياالسماء"

الأحرىللكواكبضمنأيشيرالأرضفيومثلهنكواتسبعوجودوهلالأر!!؟عن

بيئيةشروطذاتأخرىأراضإلىإشارةهذههلأم؟الشمسينظامناضمنوأقمارها

هدافي"د"العالَصيئالمتكًررالذكردلالةما؟أخرىمماويةأنظمةفيمشا!ةحيةوكائنات

يستعملأنالانسانمنالمطلو!لأدونظراً؟للعالنرحمةيهلإيخمذمحمدوذكر،السياق

صسحةعلىوالبرهانالدليلويقدّم،رالحدْسيالركبىالتفكيرواجتنابومنطقهحواسه

هذهلناتَعرِضحينالفلكيةالدراساتلىالِإسلامىالعلميالمنهجنطبقفكيف،مزاعمه

لاثباتها؟مجاللاواستقراءاتافتراضاتعلىمرتكزةنظرياتالدراسات

61والآية.كلهالكونوليسالشصصيالنظامهيالسبعالسموأتتكلونأنيحتمل

السمبعالسمواتفي""فهنوالقمرالشمسوضعقداللّهأنتوضحالاَنفةنوحسورةمن

السبعالسمواتأخرىآياتؤلوضح""طباقالأخرممطمعإحداهابانسجامخُلقستالتى

عزاا.منفصلةذكرتلأ!االأرضعننحتلفة

الج!يوفيزيائيةمعالمهاالأرضأعطىآخرينيومينوى،يومينلىالأرضخلتىفاللّه

أنواعلكلالغذاءتأميرعلىقادرةأصبحثحتىالأرضعلىونعمهتداب!رهوطوّر،كالجبال

سبعالدخانهذام!اللةخلقآخرينيومينوقيمادخاناًيوماًالسمواتوكانت.الحياة

.الأرضإلىالأقربالسماءفيالمضيثةالمجومفي!ثاممامموات

فيهاذُكرَآياتسبعوردتوقد.الشص!ىنظامناالسبعالسمواتهذهتكونورمما

نأويمكن"بي!ثماوما"منهاآياتثلاثةوتضيفأيامستةفيكانوالأرضالمسمواتخَلْقأن

آحر.مكانفياتضح؟،كلهالكوذمنبدلاًالشصمىنظامناإلىثانيةهأ!يشير

الأرضيةأيامناعنالزمنيمقياسهايختلفأيامفيالشمسوالنظامهذااللّهخلقلقد

ندعوهاأنيمكندهورخلالأوطويلةوفلكيةجيولوجيةعصورعبرذلكحدثوفد

وجودهاقوانينأوأمرهامماءلكلاللّهأعطىوقد."الأرضوتطوّرالشصينظامنا"تالور

اللّهبأوامرملتزمبأجمعهوالكونمماويجرموكلوالأرضوالقمر،الشص!.سيحلزلهوقوانين

يخصفيماالطيعةقوانيننعرفأنلناينبغيعلمانيةب!يغةالأمرهذاندركولكي.فيه

اللّهمعالقوىأوالكائناتإشراكلايمكنإذالشركشجبإلىيقودناوهدا.الفلكيةالظواهر

جمموعةلكلإلههناككانفلو.والأخلاقيةالطيعيةللفوانينمنافسةمممادروجودلانتفاء

والقوانينالِإراداتاختلافبسببفوضىلحدثتالشحسىنظامنافيوالكواكبالنجومم!

جزمإلىيؤديوهذا.الاشراكنظامظلفييُدارأوكونيُخلقأنالمستحيلومن.وئصارعها

المتعلفةقوانينهوتكاملاللّهوحدانيةأيبالتوحيد،وتطوّرهالكونبنيةمعرفتهبعدالانسالى
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مقئضياتومن.الفضيلةعنينفصللاوالتكنولوجياالعلمتطحبيقلأذ،والأخلاقمابالعلوم

نتيجةظهورهامنبدلأالإسلاميةالأخلافظلفيللعلمالناظمةالقراراتتصنعأنالتوحيد

...الح،المحليةوالأخلاقالنفعىوالمذهبالذرائعيوالمذهبالواقعيةالسياسات

الحديثة:والتكئولوجياوالعلومالجاهليةالنظروجهات-ب

والشمسوالقمرالأرضوتطوربنيةعنالجاهليةالاَراء

الهجريالقرنمحللعفيالعالمثقافاتنحتلفتسودكانتالتيالأفكارما

اممثرفي،ظ!لندمحمدهوأمىرجلعلىالقرآنأنزلالوقتدلكفي؟الميلاديالسابعٍاالأول

،حضاراتعدةلدىالفلكعلمتطوروقد.العربيةالجزيرة،الحيزذلل!فيتخلفاالمناطق

ماياوحضارةوالاغريقية،المصريةوالبابليةوالهندوسيةالصينيةالحضارةذلكفيبما،ماعداها

اثنينعرفينأنإلاالرياضيةالفلكيةالعلومبعضطوّربعضهاإنحتىوكيرها.والآزتك

القديم:الفلكعلمعلىسيطرا

الأساطيرطريقعنالكونياتعلملاقهضاياعدةالأسطورةشرحتحينأولاً:

بآلهةالأرصيةالجيوفيزيائيةوال!قوىالسماويةالأجرامومهامالعالمأصلربالتالتيالخلاقة

وإندرا،الاكريقعندالسماءإلهمثلأ--زلوسفكان...الح،وأرواحوأبطالوإلاهات

خهرمنظصةفيشعباًأنيوضحوهذا.الهندوسيينعندإسماءاحكمالذىالمحاربالإله

الهنودمنجماعةوهاجرت.السنينمنآلافعدةقبلازدلالرقدروسيا-الفولفا-

القديمة.الهندفيالأريوناستقر؟اليونانفيلتستقرغرباًالأوربيين

ويستخدمويحكميتعلمكيالقوةالِإنسانلمنحاللةوقوانينقوةفيالتنجيميؤثرلمثانياً:

ومن،،المجتمعاتالانسانمصيرلتقريرالقوةالنجومأعطىولكنه،لمنفعتهالطبيعيةالظواهر

عصورقيويعيشونالأصلفيموَحِّدينوكانوا،أورلافيوالمسيحيوناليهودكانأخرىجه!

الميلاديالثامناالهجريالثالاالقرنمنذفيهمالاسلاميةوالثفافةالمعرفةتأثيربدأثم،الووم

الأفل"على

المعرفةفيمعروفةتكنلمالقرآنيهةالآياتتضمن!ثاالتيالسابقةالأفكارفإن،وهكذا

يئرقبواأنالعلميالفلكعلممُطوّريعلىوكان،الحضاراتلهذهالعقليأوالدينيوالتطبيق

عنالفلكعلملفصلالطويلةمعركتهالِإسلاميالتقليدوبدأ.وتطيقهالقرآنوحىَ

والتنجيم.الأسطورة
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النظاموتطوربنيةعنوالمعاص!ةالحديثةوالانظ!ياتالعلوم

والقمرالأرضولاسيماالشمدم!،

يراقبالانسانبدأ؟المعاصرةالفلكيةوالنظرياتوالحفائقالقرآنأفكاربينالعلاتةما

الفلكيةوالأدواتالرياضيةبالعلوماستعانثمالمجردتينبعينيه-علميةلأهدافالسماء-

المسلمة،الوسطىالعصورثقافاتفي-مرةلأول-التفدممننوعاًهذاوحقق.والمراصد

مقرّباتيستخدمالحديثةالعقودفيالانسانزبدأ.المسلمةأوربالموجنوبإسبانييافيهابما

TeloscopesالطقيالئحليلومناظيرقوةأكثرSpetroscopesالفلكوعلموالحواسيب

عاممنذالمأهولةوكيرالمأهولةالفضاءاستكشافرحلاتفيوشرَع...الحالإشعاعي

5791.

أندروميدامجرةرؤيةيمكن؟الأرضعلىمكانأيمناللبنيةدرب!رةرؤية،يمكن

للأرضالشماليالكرةنصفمنضوئيةسنةمليونيمنأكثرتبعدوهى(المسلسلة)المرآة

ئمعدانأخريانمجرتانوهماوالكبرىالصغرىالميغالينيةالغيومرؤيةيمك!كذلك،فقحل

أعينناتستطعوهكذا(.فقطللأرضالجنولطالكرةنصفمن،ضوئيةاسنة0002؟)

منها.البلايينهناكيكونقدأنهالفلكيونويحتقد.الأزضمنمجراتأربعرؤية

الضوئيةالسنهّتساوي:أمثلةبعدةاللازمةوالمسافاتالكونوحجمبنيةتخيل،يمكن

كليبلغمكعّباًالأرضحولالقمرمداروسيبلغ"آ0131))متراكيلوترليون9ر46حوالي

صغيراسحزءأكلهالشصصيالنظاموسيملأ61"آ.،"مليونوعمفهوعرضهطولهمن

خالياً.فضاخالباجمماوسيكون،ضوئيةسنةضلعغشرأو"121،"حجمهالذيالمكعّب

نحوسيبلغ"م0181"ضُلعهمكهعّباإن.الشمسعننجمأفربحتمايبعدميُظهروهذا

اللبنية.دربمجرةالمنطقةهذهوستضم،ضلعلكلضوئيةسنهْا100،،

وستحؤي.المجرةهذهمركزعنضوئيةسنة03؟،.حواليالشمسينظامناويبعد

قدأ!ميدّعونالعلماءأنحينفي،المجراتآلافضوئيةسنةمليوذا00ضلعهامنطقة

ومناطقأفلاكأو()طرائقالمجراتفإنوهكذا.مقرّباتهمبوساطةالمجراتملايينرصدوا

إنها.الكئيرعددهامنالرعمعلىبعضهامعمنسجمةلاقاتعلهاالمستقلةوبحومهاالمجرات

يصدمولامداراتهاعنتف!ملولا،جاذبيت!يابتأثيرعناقيدشكلعلوتظهرأخرىفوقواحدةٌ

منذالعلماء،يعتقد.الكونفيالانسجام،يختلالسمواتفيالفوضىتقعلفلابعضابعضها

نأيعتقدونفهم،الشمسيالنظامثَشكّلومتىكيفمعرفةمنيقتربونأنهمالخيسينات

الحقيقةأحاديةنظرياتبعضوتش!ر.سنةمليودا5-01قبلتشكلتاللبنيةدربمجرّة
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monisticواحد،وقتفيواحدةغازيةغيمةمنتَشكّلتالشصصرالنظامأجزاءكلأنإلى

النشاطاتالعلماءدرسوقداأ11"فصلتسورةفيالمذكورالدخانتكونأنيمكنوالتي

روّادج!الذيؤلرابهالقمرولصخور،الأرضعلىتسصقطالتىللشهبالِإشعاعية

سنة.بليون4ر6قبلتشكّلالشمع!ينظامناأذفرأوا،الفضاء

حققت!ااالقمرعنأوفرومعلوماتأفضلمعوفةالآنالعلماءأصبحْلدىلقد

تاريخهفييبعدالقمركانفقد.بهاالمتعلقةالعلميةوالدراساتالحديثةالفضائيةالرحلات

دورالىسرءكةتباطأتعندمامدارهاتسعثمالأد!ه!،عنفقطميلا؟.؟،حواليالقديم

.الأرض

إلىتشكلهاويعود،القمرسطحعلىوفرةًالمعالمأكثرمنالبهركانيةالفوهاتوتعد

3i-ر9 i iحمينتشكلتقدوالأقدمالأكبرالفوهةتكونأنويمكن.مضستسنةبليون

أجساماًفأصبحتجهمّدالغازمنكتلة)وهو.نفسهالقمروشكلالكويكباتأحدتوقف

صلبةأجرامارتطامحينتشمكلستقدالأخرىالكبيرةالفوهاتتكونأنويُحتمل.(صلبة

الفوهاتمنبلايينوجِدوقد(.كويكبات،)مذنباتبالقمرالفضاءمنأتتكبيرة

معخلمؤنشكّلت،حجر(حديد)قطعُالنيازكقصفسبَبّهَاالقمرسطحعلىالصغيرة

إلىذلكويرحع،سنةبليون3ار38-ر3قبل(Mariaماريا)المسماةالمنخفصةالأراضي

القمراخضعوهكذا.القمرسطحعلىتبرّدت(منصهرة)صخورالهائلاءلجمتدفق

الأولىالأرضأطوارعنالقليلالعلماءعرفوقد.القصيرةحياتهخلالالثغيراتهذهلكل

فيالاشعاعيةالنشاطاتقيال!بعدلهمتبينوقد.الشمممىالنظامنشوءعنكذلد

يفترضولىوهم.غالبأسنةبليون13إلىيعودالمكتشفةالصخورعمرأنالصخور

الحرارةأدت،قد.الغازمنكيمة!اتحفّماءبدونالصخورمنكتلةبدأتالأرضأن

كالحديدالثقيلةالموادفغاصتالأرضباطنإذابةإلىوالضغطالاشعاعىالنشاطعنالناجمة

ومن.الأرضيةالقشرةوتشكلتالسطحإلىباكسجينالغنيةالسليكيةالصخوروارتفعت

فيالغازاتوبعضالماءمشكّلةالكيميائيةالموادارتفاعسببتالأرضباطنسخونةأنالممكن

منالمنخفضةالأماكنفيالعصور-مَرّعلى-المتكّونالماءتجمعحيثالجويالغلاف

الدائبالملحوالأنهارالسيولحملتالأرضتطوروخلال.المحيطاتليُشكّلالاْرضيةالقشرة

للأرضالقديمالجويالغلافيكونألاويحتيل.مالحةالمحيطاتلتجعلالمنحلةالصخورمن

إلىوتسللالصخورمنالأكسجينتحرّرالأرضعمروبتقَدُّم.بكئرةاكسجينعلىمحتويأ

الأزضأنالعلماءويعتقد.والحيوانالنباتتطوّرلصالحبيئةطُؤَرتوهكذا.الجويالغلاف
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انقسحمتثم"بانثالاسا"،احداًوحيطأ"بانجايا"واحدةكتلةيومذاتتشكلكانت

الآنالموجودةالقاراتفتشكّلت،نقريباًسنةمليون2؟؟قبلأرضيتينكتلذيئإلى"بانحمايا"

"العتبةنظرية،تحاول.الأرضيةالكتلابحرافبسببالسنينملايينمرِّعلىفشيئأشيئاً

فوقتوَضّتالتيالكلكملبةالعتباتهذهوحركةالانجراهـالقاريتفسرأن"التكتونية

الهزاتوحدوثالعميقةالمحيطاتوقبعانالجبالنَشكّلَؤشرحتح!ثا،المنمحهرةالصخور

والبراكين.الأرضية

فيإنشات4إلى211بمقدارتتحرّ)ثPlatesالعتباتأذعلىالنخلريةهدهؤلمص

الصخورتشكلدراسةخلالمنالجيولوجيونكشفهالذي-الأرضتاريخويُقدّم.السنة

عمريدرسونالذين-للبليونتولوجييندليلاالحيواذ-جيسممنكقطعةالأحافيرودراسة

علىالحياةتاريخحمولنظرياتهميطوّرالكىالبقايا-خلالمنالماضيةالجيولوجيةالفترات

:عصورستةإلىالأرضقسّمت،هكذا.الأرض

Azoic-و-Archeozoic-و--Preterozoicسنةبلابننا4االوتشمل

لينمااستمرتفتراتسبعإلىس!ا،!70ص!اهالعصرويقسّمون.تقريبأالأرضعمرسالأ،لى

الثلاثلفتراتهاستمرMesozoicالحامسوالعصر،الأخيرةسنةمليون225ومليون006

إلىيقسمالذيCenozoicالعصرفيالآنونعيش،سنةمليون65إلىمليولى225بين

.الأخيرةسنةمليون65ادوتشملعهودوستةفترتين

منواحدكل،..الحمعينةوحيواناتجيولوجيةمعالمبينالرلطالعلماءحاولوقد

Cenozoicالعصرخلالوالهيمالاياوالأنديزالألبحبالتشكلت،فمثلأ.الأقسامهذه

أمريكافيالعظمىالبحيراتالمئجعالماءُ،شكّلالأخيراب!ليديالعصرجليدأنهاروذابث

حمَثّتوقد.تقريباًسنةا0000قبلبدأالذيالمعامرHoloceneالعهدخلالالشمالية

طوّر؟.الراه!وقتناقيوالشواطعالدلئالتشكّلَالأرضَوالمحيطاتا:لليديةوالأنهارالجداولُ

تاريخُ)ويناسب.الآننعيشهالذيبالعالموبشرالمرويةالأراضىفيالأولىالحضاراتالإن!سان

.(01:فصلتسورةآياتبهماجاءتأيامأد!لعةفيوتالوّرهالأرضِ

نتائج:

سبقتهاوالتىالأحيرةالعقودفيالعقلكشفهاالتيالحقائقالقرآنيةالآياتتؤكد

الفلكيةالتغيراتوحدثتالسحاويةالأجرامخُلقتتقد.السماويةللأجرامبالنسبة

شىءثمةليسأنهبيد."أياماً"الفرآنمماهاالزمانمنجداًطويلةفتراتخلالوالجيولوجية

فيكالتنجيمالزائفةوالعلوموالخرافاتالأساطير،بينالقرآنيةوالمنهجيةالأفكاربينمشترك

?o
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دراساتطريقعنوالأرضالقمرتاريخعُرفوقد.الميلاديالسابعاالهجريالأولالقرن

وقوانينهباللّهالمرتبطةالعلميةالاسلاميةوالطريقة.القرآنفيالأساسيةالآراءتدعمهاعلمية

بعد-فيماأ،!با-تبنّتوقد،العقليةالفلكيةوالدراساتالتأملعلىالقرآنتوكيدهى

العلمانية.العلميةالطريقة،عنهانحتزلةنسخة

تاريمفيومكانر!االفلكعلمفيالإسلاميةالأفكارذاريخلاتُسمىالمقالةهذهإن

الِإسلاميةوالمآثرومدروسأ-منظماًإنكاراً-الغربيةالكتاراتأنكرتوقد.البمترية

الفلكعلسمأنالغربواعتبر.الغربلىمتابعهاأجلمنواقتباسهاالوسطىالعصور

فيونشر،بولونياالأصليبلدهمنإيطالياإلىقدمحينكوبرنيكوسمعفجأةبدأالحديث

Concerningكتاله4351عام the Revolutions of the Celestial Sphereدورالىحول

الفلكعلميدرسنيكوسكوبركان.عدةجهاتمنخاطحأمروهو،السماويةالأجرام

أورباوجنو!إسبانياقيشتىبالرقالإسلاميةوالمعرفةالعلمانتحتروقاه،إيطاليافيالاسلامى

.الغربفيقرونلعدةالأخرىالنقلووسائلوترجم!االعربيةالكتباستعمالخلالمن

وإلمجازاتامعشراهـوالسادسالعاشرالقرنوبراهيوتيكوكوبرنيكوسإنجاراتوكانت

العلمية.الدراساتفيالسابقالاسلاميللعُرفمتابعةم17اهـااالقرنفي،جاليلوكبلر

التدرلمجىوتطوّرها،القرآنفيموجودةالعلميأوالحديثالفلكعلمبداياتتكونأنويجب

الوسطى.العصورفيالِإسلاميةالحفارةفي

والمراجعالملاحظات

44:17;02;The concept of oseven heavens)> is presented in seven verses: ,92:2 n

;86:23 ;12:41 ;12:65 ;3:67 ;15:71 and also in reference to cseven paths>> in

12:78..17:23 and as othe seven firm ones>> in

((days3"كأThere are seven verses on the creation of the<< heavens and earth)) in

2,1.by God: ,54:7 ;43n ;3:01 ,7:11 ;01n ;95:25 ;4:32 ;38:05 and ;4:57 nn

,gnty33"آ may mean a house a throne, and also might, power, sovere،طهـ

dominion etc.. hence God ascended the ` Arsh might mean that He Assumed

.powerand government over the universe after creating the heavens and earth

He is established on the5"آ,<<Theexpression othen God ascended the throne

throne>> occurs in seven verses: ,54:7 ;43n ;3:01 ;2:13 ;5:02 ;95:25 ;54:32 and

:4:57.in all these it is in connection with creation of the universe

7.3"""،3"ل!"ثا3*اه3لاإ3!ص!"،""3ص!ص!3أ،ء53)"!ر5"ول،

8191.,TheWorld Book Encyclopedia»,!لاأولش!7؟3س>>
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الوأصمفه11

الواسع:الكونعنالقرآنأ-

.47الذاريات!لموسعونوإنابأيدبنيناهاوالسما؟!:تعالىقال

الشمسىالنظامأوالكونوتطوربنشوءتتعلقأخرىآياتمعالآيةهدهة2تمراتحب

لعضيليوفيما."والتالورالنشوء:الشم!ميالنظام"أوالكونمقالةفيذلكإلىألمحنا؟

.بالموصوعالمتصلةالآيات

كرهاأوطوعاًاسل!ياوللأرضطافقالدخانٌوممطالسماءإلىاستوكماثم!:تعالىقال

المسماءوزيّناأمرهامماءكلفيوأوحىيومينلماممواتسبعفقضساهن.طالعين2أتيشاقالتا

.21-11:فصلت!والعليمالعزيزتقديرذلكوحفظاًبمصابيحالدنيا

ففتقناهما!زلْقاًكانتاوالأرضالسمواتأنكفرواالذينيرَ)أولم:تعالىوتال

.31:الأنبياء

والتوضيحةاطلاصة

"موسعون"كلمة.الكوذأوالسماواتأوالسماءيعنيالمعرفالسماء""اسم

تتبعهاالتيالصفةأوللاسموالمبالغةالتوكيدتفيد"الuومدىلأكبريفعلأويوسمعمنتعنى

يخلقاللّهأذتعنىٍهنا""لموسعوفيكلمةبالتأكيد"جدأ"كتيرأأوجدّاً""كثيرابمعنى

دائمأأوجدأكثيراموسعوننحن"بالتأكيدأخرى،بعمارةجداً.واسعبشكلالسحاء

."الكونأو2السماباطّرادأو

ؤلشير،دخاناًمايوماًكانتالعسمواتأنفُصكسورةمنأ2و11الاَيتانتدل

السمواتاللّهفصلثجمتصلةيوماًكانتوالأرضالسعيواتأنإلمطالأنبياءسورةمن3،الآية
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نجوممنومافيها!واتعدةأوسبعالدخانمناللّهخلقدهرينأويومينوفي.الأرضعن

قوانينأوأمرهامماءكلاللّهأعطىوقد.الدنيا(السماء)للأرضالأقربالسماءفيمضيئة

وجودها.

اللّهوَسّعكيفمتى.الذالىداتسورةمن"47"الاَيةهوالمقالةهذهموضوعإن

التوسيععمليةوهل؟الأصليالدخانمنالنظاماوالكوناللّهخلقأنبعدالكونأ،السماء

التوسعمنفتراتذاتمتكررةهيهلأم؟بفواصلتحدثمتقطّعةهيهلأم؟مستمرة

علىبماغالعلماءاقترحهاالسالكونيةالنظرياتما؟سينتىومتىالتوسعبدأمتى؟والتقلص

الحالية؟لمعرفتنابالنسبةعرضوهأومالاحظوه

الحديثة:العلميةوالنظرياتالمكتشفات-ب

العظيمٍالانفجارنظرية"والتطورالنشو2:الشمسىالنظامأوالكون"مقالةتُبين

انفجاراالأؤلىالظاهرةتكونأدويُفئرض"الأحمرالانزياح"تُدعىالتيالظاهرةوملاحظات

حواليقبل"الأساسيالوهّاجالشهاب"وتُسمىبسرعةإشعاعيةكُرؤعلى+شكلضخماً

الأصغرالكتلتكونأنويمكن.ومادةإشعاعإلىالوهاجالشهابتحوّلوفد.سنةبليونا3

منالأكبرالكئلُوشَكّلتسنةبليون4ر5حواليقبلالشمسىنظامناشكّلتقدالمادةمن

ملاحظةهو!ذاأوحىوالذي.الأخرىعنواحدةالابتعادلياستصرتالتيالمجراتالمادة

الموجاتهذهوتشبه،الاشعاعيةالتلسكوباتالفلكيونيوجِّهحيثماضعيفةإشعاعيةموجات

الاعحّقادقوىمماالأرضعنيبتعدوهوللغايةساخنجسميُطلقهاقدالتيتلكالإشمعاعية

الشهابالمتوسطةالاشعاعيةالكرةالعظيمالانفجارحررأنمنذدائمأيتوسعالكونبأَن

منأنالفلكيونيعتقدكما.الأبدوإلىالابتعادتتابعقدالمجراتأنويُعتقد.الأساسيالوهاج

!ماقتربتوإذا.سنةبليون07حواليلعدأخرىمرةبعضهامعالمجراتتتجمعأنالممكن

.الكونهذامئلجديدكونوينشأأخرىمرةالكوذفيالمادةتنفجرفقدبعفمها

أكثرالنجومأشباهتكونقدفمثلاً،حجمللكونكانإذاماالعلياءولايعرف

بليونا0بُعدعلىعاديةغيرمجراتاللامعةالأشياءهذهتكونوقد،الكونفيبُعداًالأشياء

أخرىومجراتالنجوموأشباهالهائلةالحُمربالانزياحاتهذاويقدّر.الأرضعنضوئيةسنة

عنيبتعدحينللفوءالموجيالطوللىواضحتغيرّهوالأحمررالانزياح.عنابعيدة

جزءٍكل،يتوسعالكونأنيعتقدونالعلماءجعلتالأحمرالانرياحملاحظةو.المشاهد

شرححهاالحديثونالعلماءويحاولالأصليةالميزةإنها.فيهآخرجزءكلعنيبتعدالكونمن

متنوعة.كونيةنظري!اتخلالمن
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العمرلهآخرجزءأيّيُشبهالكونمنجزءأيّأنّالكونيةالنظرياتمعظموتفترض

النسبيةفيالعامةالنظريةعنيتفرعاناعتقادَيْنعلىبهالمُتنبأالكونسلوكويرتكز.نفسه

بسرعةتنتقلأنإشارةأيةتستيمولا.كلهالكونفيواحدةالفيزياءقوانينأنّوهيلأينشتاين

.الضوءدسرعةمنأسرع

يتوسّعكونأالأفكارهذهعلىتعتمدالتىالكونية(الكوزمولوجية)النظرياتوتقترح

الكونأنيستشجونالفلكيينتجعلللمجراتالحمرالانزياحاتملاحظاتوإن.،يتقلّص

إلىيؤديوهذاالكونفيالمادةكثافةنسبةعلىيعتمدهذاالكونسلوكولكن.يتوسع

.للكونالثابتةوالحالةالمغلقةوالحالةالمفتوحةالحالة:ممكنةثلاثةتصرفات

فيفقطواحدةهيدروجينذرة!،كفسيكونباطّرادكلهاالكونمادةانتشرتفإذا

فيوسيستمرالمفتوحةالحالةفيعندهاالكونوسيكونالفضاءمنمكعبةيا!داتا01/كل

كلهاالمجراتوستتراجعمحددغيروقثفي"،"الكثافةمنمقترباًحدودكإرمنالتوسع

معروفةغيرالكونيالمادةمنكبيرةكمياتوجودامكانيةأنإلا.محددةكيرمسمافةإلى

يارداتا0كلأبهيدروجينذرة01،بمقداوالمادةهذهمثلكئافةكانتفإذا!للعلياء

هذاإلىمرسلةضوديةحزمةوستعو،المغلقةالحالةقيالكونفسيكونالفضاءمنمكعبة

مملا،!شةبليونأ".مابعدوقتفيالكونتوسعيتوقفوقد.السنينبلايينبعدالكون

لأالكودوسينفجر،اللا!ايةمنالمادةكثافةستقتربكما،ثانيةبعضهامنالمجراتوستفترلص

آخر.عظيمانفجارفيثانية

2الأجزاكليُشبهالكونمنجزءٍأيَّبأنالاعتقادعلىالثابتةالحالةنظريةوتعتمد

تحلُّالتيالحديثةالمجراتتشكلوعندهاباستمرارتُخلقالمادة،أن.الأوقاتكلفيالأخرى

النسبيةالنظريةفيتغييراتالعلماءبعضويقترح.لامحدودفضاءإلىتتراجعالتىتلكمحلَّ

لاثباتالعلماءُويحتاج.الكونتوسعأجلمنمختلفةأخرىبأشيا؟يتنبأالذيلأينشتاين

الحيرالانزياحاتوسلوكوعمرهاالكونفيالمادةكثافةِبنسبةتتعلقمعلوماتإلىنظريا!م

أيةمعرفةَالعلماءلايُيكّنمما،ذلكيستحيلوقد...الح،حداًكبيرةمسافاتبعدعلى

الصحيحة.هينظرياحمممن

المرجع

4 Shift,<< Universe», The World Book Encyclopedia!س"".S<<,,.V ((Milky Way

او.81

63http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



ا-؟ع

دالنْطروءالف!و:اليمفميالعالنظا!دالمهـفى

الشممصي:النظاموتطورنشوءمنالقرآنموقف-أ

منوجعلناففتقناهمازلْقاًكانتاوالأزضالسمواتأنّكفر،االذينيدم!أ،لم:تعالىقال

.03:الأنبياء!حيلئوءكلالماء

كرهاًأوطَوْعأائتياوللأرضلهافقالدخالىوهيالسماءإلىاستوىثم!:أيضاوقال

السماءوزيّناأمرَهاحماءكلفيوأوحىيومينفيممواتسبعفقضاهنّ.طالعير،أتيناقالتا

.21-11فصك!العليمالعزيزتقديرذلكوحفظاًبمصابيحالدنيا

والتوفحيح:الخلاصة

فيواحدةمرةالفرآنفيورداوقد""فَتَقَو"رَتَقَ"فعلمنمشتقّادوالفتْقالرتْقإن

والفعل.فُرجةأي!بدونوئحكم،انقالاعكيرمنمُتصليعنى"زلْقَاً"رالمصدر.الآيةهده

فهمويمكن(يمزّق،يفتقيقسم،يُفرّق،يفصلأو،ي!فئحيو،إرباًيمزق،تدَّ)يعني((فَتَ!!"

.الكونمنجزءأيُعدّالذيالشمسونظامناعلىهناتدلانوالأرضالس!صاواتأن

السابقة؟الاَياتفيالمفتاحللكلماتالحرْفيةالمعاقءإ

مرتبطاًأو،محكمأشيئأيومأ،والأرضالسموات،المنفصلتانالكينونتانكالتلقد

للعلومالمعاصرةمعرفتناخلالمنالعبارةهذهنشرحكيف.بينهمافُصلثمببعضبعضه

ملتحمة،محكمةوالأرضالسممواتكانتكيص؟الفلكيةوالفيزياءالكونياتكعلمالفلكية

حالاتما؟انفصلتاكيفمتى؟الوضعذلكورُكّبتاماذامن؟فُرْجةأيةبدوذمئصملةأو

ومنفصلاً؟محكطكوئهما؟واحدةدورةمنبأكثرالكونمنوهل؟تلكوالانفصالالوحدة

دامت؟وآالحالاتهذهخلالحدثتالتيوالعملياتالتغيراتما
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؟هذاكلنعلمأونرىأنبنايُفترضكيف؟مرةأولفتحمنذالكونتاريخما

وعلى،الكونيةالظواهرهذهمعرفةالممكنمنأنتدلهذهالأخيرةالواضحةوالإشارة

نأالدليلهذاعلىبناءًيؤمنواأنعندهاوالاسلاماللّهمنكريوعلى،بذلكيقومأنَالانسان

.الكونصانعاللّه

الحديثة:الكونيةوالنظرياتالعلوم-ب

البعيدةالمجراتفيالنجوممنالاَقالضموءأدن0091عامبدايةفيالفلكيونلاخظ

عنناشعوهذا(،الألوان)نحططللطفالأحمرأوالأطولالموجيالطولباتجاهيتحول

ممح.يتوسعكانالكونأنواستنتجوا،الأرضعنالمبتعدةللمجراتالممريعةالحركة

عننحتلفةممسافاتبُعدعلىالمجراتحركةسرعةيدرسواأنللفلكيينالأحمرالانزياح

سثشةبليونا3قبلالكونفيواحمدةنفطةمنجاءتكلهاالمجراتأنوحَسِبوا.الأرض

منالملاحظاتهذهشرحواوقد.سنةبليونا3قبلوُلدالكولىأنيعتقدونفهملذلك

وقدالاشعاعمنأساسايتألفلانفجارنتيجةًالكونوُلدإذ،العظيمالانفجارنظريةخلال

فيماالشهابهذاو!وّل"الأساسىالوهاج"الشهابتسمىبسرعةمتوسعةكرةشكّل

،أخرىوعناصرالهيليومم!ضئيلة،كمياتالهيدروجينمنمعظمهافيهىمادةإلىبعد

المناسبالوقتوفي.العظيمالانفجارنقحلةِعنالإلتعادوالمادةالإشعاعكرةوتابعت

بحموعةالكتلهذهأجزاءأحدوأصبحالمجراتأصبحتضخمةكتلإلىالمادةتقسمت

بليودط54قبلتشكلالذيالشصصينظامناهوهذا،الشمس!هوواحداًونجماًكواكب

تقريبأ.سنة

النظامتشكلشرحأجلمنعامتاننظريتاناقترحت091،عاممنتصفوحتى

كيمةمنتشكَّلقدالشصصيالنظامأنأ،أ75ءأ(3الأحاديةالنظرياتوتقترحٍ،الشصحي

وقتفيكلهاالشصصيالنظامأجزاءتشكلتففد،النظرياتلبعضوفقا،واحدةكاز

شماا!واكسبلخكلتثمأولأتشكلتقدالشصسأنأخرىأحاديةنظريةٌوتمْترح،واحد

قدالشمسيالنظامأنالثنائيةالنظرياتؤلؤمن،المتبقيالغازمنبعدفيماالأخرىالأجسام

غازياًتياراً،جاذبيتهلقوّة،الشمسمنفسمحبالشمسفربجمسممرَّعندماتشكل

الشصمى.النظامفيالأخرى،الأجعسامالكواكبليُشكّل

ومراحلوالقمرالشهبعن،الكثيرالكثيرالخمسيناتمنذالعلماء-عرف،قد

اكتشفوا-وقد.القمرواستكشافالفضا؟سبرخلالمن،...الح،النجمتشكل

بها.يحيطوماالأرضعنكثيراًيختلفالجويوكلافهاالكواكبمعظمأنمثلاً-
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إلىتحولالعمالانفجارقبلموجوداًماكانكلأنالحديتةالنظريات،تقترح

التاليةالغازعيية"الدخان"يكونقدأو،العظمالانفجارلعد،الأساسرالوهاجالشهاب

فيماالشصصىالنظاممنهاتطوّرالتىالغازِكتلأنهأو،والمادةالإشعاعكلمنتتألفالتي

وتعطي،والمتغيرةالمتزايدةمعرفتناضوءفيتقولأنالكوليةللنظرياتيمكلومهمابعد.

وكانتمادخاناً،يوماًكانتاوالأر!السمواتأدوهيألاأساسيةفكرةالسابقةالآيات

والأجراموالقمروالأرضالشمسليتشكلبعضهما،عنفُصِلتاثممعأمتصلتينالاثنتان

.الأخرىالنجومورمماالشصصينظامناتضمالتيالاخر!االسماوية

المزجع
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اليالفمهوكة

الشمس:حركةمنالقرآنموقفأ-

ولكنَّ،الحقربكمنإليكانزلوالذىالكتابآياتتلك.آلمر):تعالىقال

العرش!علىاستوىثمترَو!اعوعدٍبغيرالسمواتِرفعَالذياللّه،لايؤمنونالناسأكثر

بلقاءِلعلكمالآياتيُفملّالامريُدبّرمسمىًلاجليجديكلُّوالقمرالشمسوسخَّرَ

.2-ا:الرعد!توفنونربكم

الشمسَوسخّرَالليلفيالنهارويوبمالنهارقيالليليوبماللّهأنترَألم):أيضاًوقال

وأناءلقهواللّهبأندلكخب!ر.تعملونبمااللّهوأنَّمسمىلأجليجريكلوالقمرَ

.203-9:لفيان!الكبيرالعليهواللّهوأنّالباطلدونهمنيدعونما

الذيوهو.معرضونآياتهاعنوهممحفوظاًسقفأالسماء)رجعلنا:أيضأوقال

"rr-32:الأنبياء!يسبحونفلكفيكُلّوالقمروالشممسوالنهارالليلخلق

تجريوالشمس.مظلمونهمفإذاال!ثارَمنهنسلخالليلُلهم!وآيةٌ:أيضاًوقال

الفديم.كالعرجونعادحتىمنازلَقدَّرناهوالقمر.العليمالعزيزتقديرُذلكلهالمستقر

يس:!يسبحودنفلكفيكلّالنهارِسابقُولاالليلالقمرَتُدركَأنلهاينبغيلاالشمس

-3704.

والتوفميح:الحلاصة

،السمواتأوالسماءفيتسبحفهى،ثابتةليسثكلهاوالأرضوالقمرالشمسإن

نراهاونحن.المرئيةغيراللّهبقدرةجريانهاوتُواصل.وقوانينهأللّهلارادةجريا!افيتخضعوهي

محدّدلوقتوالنجومالكواكبوحركةُ.مرئيةدعامةأيةأ،عمودأيإلىمستندةغيربأنفسنا
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،تقديرُهمبقَذلككل..الح،حياتهاومدةواتجاههاسرعتهافإنوهكذا.(مسمىلأجلا

مكانإلىتتحركفالشص!،يصدمهأوبالآخرأحدهمايلحقأنليالقمرللشمسيُسمحولا

لكلمُنظِّمٌإنه،وقضائهاللّهبتدبيرهذاكل.محددةحياتهاومدةواتجاهها(مسشقر)استقرار

آياتُهذهأنَّعفلياًالمعروفةالفلكيةالعلومأوالملحوظةالوقائعهذهأنيؤكدوهذأ.شىء

،الحساببيوميؤمنواأنالناسوعلى.عليه!امحمدعلىمنزل()القرآناللّهكشابِرسائلُأو

الدنيا.فيفعلوهماكلعلىسيحاسبونوأنهم،الكونلهذانهايةفيهاللّهيضعُ

العقليةمعرفتناعلىبناءالاَياتهذهمناستخلاصهانسشطعالتيالحقائقما

عصرمندتغيرتكيفمنها؟استنباطهاالانسانعقليستطيعالتىالنتائجوما؟المعاصرة

والسنةالهجرةقبلالأولىالسنةبينثر!!محمدعلىالقرآنيةالآياتهذهانُزلت؟القرآننزول

لهذابالنسبهّ-الانعسانيةالمعرفةعليهكانتفكيف،سنةا004قبل،الهجرةبعدالعاشرة

2؟ا!محمدونشأوُلِدحيثالعربيةالجزيرةشبهفي-الموضوع

3آنذاكالعقليؤلراثهاالأخرىالبعيدةأوالقريبةالمجتمعاتقيالإنسانيةالأفكارما

الأولالقردفيالانسمانيةالأفكارهذهبينأ،المعار!ةالموافقةمامدى

نية؟القرآالأفكاروهذهالميلاديالسابعاالهجري

الحديئة؟الِإنسانيةوالمعرفة،اليومنفهمهاكماالقرآنيةالفلكيةالأفكاربينالعلاقةما

جهة،منالانسانيةالمعرفةبينوالاتفاقاتالخلافاتهذهشرحنستطيعكيف

؟أخرىجهةمنالقرآنمنالمستمَدّةوالنتائجوالحقائق

؟القرآنفيالمثبتةالأفكارهذهصت!لدهشذمحمدعرفكيف

)كتاب؟مكتوبأومدونٌكتابٌوهوالقرآنعنهيصدرأنيمكنالذيمن

.2:الطور!مسطور

م2،أهـا4القرنفيإلاالموضوعهذاعنالحقيقةالمعرفةعلىنحصللمأننمايبدو

العلمية.بالادلةإثباتهايمكنالتىلتيسّر"المحلوماتنتيجةً

هذهأنإلاالكتابهذامجالعنخارخ!وغيرهاالأسئلةهذهكلعلماوالجواب

حولالعقليةالمعا!فيتطورعننحتصرتاريخيليوفيما،الأسئلةهذهبعضعلتجيبالمقالة

والأفكارالشمسحركةحولالحديثةالعلميةالمفاهيمبينالموافقاتيقدموهوالشمسحركة

.القرآنفيالمبية
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والحديثة:الجاهليةوالنظرياتالآراء-ب

:م7ص"االأولالؤنو!الجاهليةالاَراء

السابعاالهجريالأولالقرنقيوالمعسيالرةالكونعنالِإنسانيةالمعا!فيأهمكانت

العالمذلكأوضحوقد.الاغريقىالفلكعلمعلىتعتمد-الأدفىالمثرقفي-الميلادي

ا!الماجسطى"كتابهفيبمصرالِإسكندريةفيالميلادىالئازالقرنفياشرثرالذيبطليموس

A1magest،هيبارخوسولاسيصاالأوائلالِإغريقالفلكيينأفكارلخّصحيثHipparchus

!ر!الأرضإنوقال.الأرضمركزيةنظريةع!!بطليموسواعتمد.الميلادقبلالثالم!!القرنفي

الأرضحولتدورالأخرىالسماويةوالأجراموالقمرالشمسبأنويفترض،ثابتةوهيالكون

الفلك"تسمىدائريةمداراتولها"عآع*س!3لمولديفونت"تسمىدائرةمحيططولعلى

آراءتؤيدلمالقرآنيةالاَياتأنَّغيرالديفرنت-محيطعلىومركزها((Epicyclesالتدويري

.الكونعنبطليموس

:والمعامرةالحديثةوالنظرياتالعلوم

1عام(م43Noا-i)73كوبرنيكوسنشر o 4 rالمجالاتدورانحولرائعته

الأزضمعيتحركونلأحممبحركتهاالناسيشعرولا،متحرككوكبالأرضإنوقالالسماوية

والكواكبالأرضإنوقال،الكودْمركزالشمس!حعلتالشمسمركزيةحولفرضيتهولكن

يكنلملانهام106عامالمتوفى""تيكوبراهىوعارضهالشمع!.حولتدورالاخرى

1(بعسيل"فردريكوكان.صحيحنحوعلىآنذاكالنجوممواقعتغيّرقياسبالامكان

(78 i-بذلكفأثبتسنوياً،النجممواقعلتغيّرِمؤلفاًقياساًنشرمنأول(1856ا

الشمس.مركزيةنظريةيؤيدالقياسوهذاالأرض!،حركة

إلاليستوأجرامهاالسماويةللكرةاليوميةالظاهريةالحركةأنالعلماءيدركولم

.أم9أهـا3ا!قرن!ففيإلامحور!ا،سحولالأرضدورانلسرعةانعكاساً

الشمس،حولمدارهافيالأرضدورالىإلىالظاهريةالشمسحركةتُعزىأنويجب

مدارها.فيالأرضلوضعمختلفةاتجاهاتفيوكأنهاتبدوالشمسيجعلمما

للفكرللغايةحديثإنجازٌومحرتناالشممموونظامناالشمسواتجاهحركةاكتشافإد

161،عامفيجاليلورأىوقد.الاكتشافاتمنلسلسلةنتيجةبناؤهتمولقد.الإنساني

الشمس!،نظامناهائلتجمّعّهىاللبنيةدربمجرةأنالفلكعلمإلىالمقرابأدخلأنبعد

والتي،اللبنيةدربمجرةقالرأنقُدّرَالعشرينالقرنمنالثافيالعقدوفي،المجرةهذهمنجزء

هيالضوئيةوالسنة،ضوئيةسنة1".؟."..نحويبلغ،نجمبليون002نحوتضم
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قي،3"آ0000"بس!جمةالضوءيسيرعندماواحدةسنةفيالضوءيقطعهاالتيالمسافة

كانكماالكونأوالمجرةمركزليعستوهياللبنيةالدربحافةقربالشمسوتقع،الثانية

الشمس.بمركزيةالقائليعتقد

نومهاأنويبد،،2591عامفيحلزونيةأذرعذواتأخرىمجراتاكتُشفتوقد

دائريمدارفيتدورالشمص!أنإلىيشيرمجرتغافيالنجوج!لحركةتحليلوأي.أيفهـمأتتحرك

وقُدّرت،سنةمليون؟..كلالدورانتُكمللكيك!اثا022تبلغبمسرعةالمجرةمركزحول

يتجهمسارفيماثا91ر7بسرعة،منهاالقريبةالنجوملمجموعةبالنسبة-المثممسحركة

وهكذا،،الشمسيبالرأسالمسارهذاويُعرف(((Lyraليرا"مجرةفي"Wegerويجر)انجمإلى

معينين.واتجاهمدارفيأيضاًتتحركفالشمس

الرابعالفرنمنالثايخأالنصفخلالالفلكيةالدراساتفيكبيرتمّدمٌحصلوقد

،أخرىمجراتعدةاكتشفواأنهمالعلماءادّعى7591عاموفي.مالعشرفيهـاعشر

دربمجرةأنالعلياءوقدّرَ.ماثا05،حواليتبلغاللبنيةدربمجرتناسرعةأنووجدوا

المجاورةوالمجراتاندروميداومحرة،الأضرىالنجوموبلايينالشمسرنظامنافيهابما،اللبنية

خطمعمتعامداًمساراًلهاوأنتقريبأاثاآ0،6بسرعةكونيفضاءفيتجريكلهاالأخرى

سطحهافوقالمجرةدورانلمسارمعاكسوهوالمجرةومركزالشمسيالنظامبينالرؤيا

.ومسارسرعةلهاالأخرىوالمجراتاللبنيةدرب!بوةفإنوهكذا.تقرلماهم27ب

هذهيسببالذيوما؟الأخرىوالمجراتومجرتناالشمحصىنظامنايمضىأينإلىولكن

ثانويةحركةوجودبافتراضالأسئلةهذهعلىالاجابةالعلماءصرلى؟والمساروالسرعةالحركة

للإشعاعهائلتحرّرمننشأالعظيمالانفجاريكولتأنويُفترض.العظيمألانفجارسبَبّهَا

كتلبتوضُّعِتشكلًالذي"الأكبرالجاذب"ثانتعليلوهناك.الكونبدايةسبَّبَالذي

الأكبراصبماذباكتشفواأنهم8691عامالباحئينمنمجموعةٌوأعلن.مامكانفيكبيرة

Hydraمجرةمسارفيوجودهمكانوقدروا،موقعَه Centaurusتساويمسافةبُعدعلى

تقريباً.ضوئيةسنةمليون002بسدعلىأيالأرضعنبُعدهاضعفي

فيهبماا!ليالنظامأنالانسانيةالمعارففيالحديثللتقدمالسابقةالخلاصةوتُظهر

باتجاهالفضاءفيتسرعفهي.دؤوبحركهٍّفياللبنيةدربومجرتناالشص!ىوالنظامثه!سنا

النظامهذاويدور.الأرضعنضوئيةسنةمليون002مناممثىيبعدوالذيالأكبرالجاذب

توسّععنناتجةالحركةهذهتكونأنويفترض.الأخرىالمجراتمنوجزرمجموعاتمع

.ابرّىؤدراجعهالكون
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.القرنهذاأواخرفي.إلا.معروفةالشمعصيالرأسباتجاهالشمسحركةتكنولم

حولالقمرحركةتُشبهوهى،أيضأحديثاالمجرةمركزجولللشص!المداريةالحركةواكتشف

جاءالتيالأساسميةالأفكاراكدتوغيرهاالحديتةالعلميةالأفكارهذهأن،يبدو.الأرض

.الفرآنبها

هذانطاقعنخارجٌالقرآننزولمنذالأساسيةالأفكارتاريخاستعراضناوإن

يتبعونكانواالذينالآخرونالمسلمونوالعلماءالمسلمونالفلكيونعارضوفد،الكتاب

تأثروقد.أخرىوآراءالشمسومركزيةالأرضومركزيةالتدديلميالفلكفيالاَراءالقرآنهدي

يكنليلم،.الاسلامىالعلمبهذاتلتهاالتيوالقر،نالوسطىالعصورجمماالمسلمينغيرالعلماء

متزايدنحوعلىمُئاحةاصبحتالتيوالمعلوماتالتجريبيةالأدواتالمعسلمينالعلماءلدى

.للقرآنالحرْفيةالقراءةخلالمناعتقاداتهمأساسعلىيتصرفونكانوافقد،بعدفيما

والبوذيوالهندوسيوالإغريقيالإسكندريللثقليدالاسلاميةالمعارضةتاريخإن

فيدُرِستَاقدتكونأنيَمكنوالتنجيمالفلكعلملطالأخرىوالتقاليدوالمحينيوالهندي

آخر.مكانفيالمعطاةالببليوغرافيةالمراجع

المراجع:إ

>>S<<,,.V.ا Friedrich .W Bessei», ((Copernicus,<< Galaxy>>,<< Milky Way Galaxy

aPtolempy», < (Solar System, << Sun», << Tycho Brahe>>, The World Book

8191.,Encyclopedia
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وض!ة!ثوكقهالقمو:.

مقدمة:

الناسبآراءومقارنتهاوضوئهالقمرحركةحولالقرآنيةالآياتالمقالةهذهتتضمن

الحديث.للعلموِفقأوكذلك،القرآننزولعند

للشمس!:متحركتابعأنهعلىالقمرمنالقرآنموقف-أ

وآتام.والنهارالليللكموسخردائبينوالقمرالشمس!لكم)وسخَّر:تعالىقال

ابراهيم:كفّار!لظلومالانسانإنلاتُحصوهااللّهأ!مةَتعدّواوإنماسألْتُموهكلمن

-33ri.

العرشعلىامشوىثمتروْنهاعمدٍبغيرال!سمواترفعالذي!اللّه:تعالىوقال

بلقاءلعلكمالآياتيفصّلالأمرَيُدبرمسمىلاجلمحريكُلوالقمرَالشمسَوسخَّرَ

2:الرعد!توقنونربكم

كلّوالقمرالشمسوسخَّرَالليلفيالنهارَويولجُالنهارفيالليلَ"يوبم:أيضأوفال

قِطمير!منيملكونمادونهم!تدعوذوالذينالملكلهربُّكماللّهذلكممسمىًلأجليجري

.13:فاطر

مفميئاً:وكوكباًنورأالقمركوفي

عدَدَلتعلموامنازلَوقلأرهُنوراًوالقمرَضياءًالشمسَجعلالذي)هو:تعالىتال

.ه:يونس!يعلمونلقومالآياتيُفصّلبالحقإلاذلكاللّهخلقما،والحسابالسنين

نوراًفيهنالقمروجعلطباقاً،ممواتسبعَاللّهخلقكيفترَوا)ألم:أيضاًوقال

.61-51:نو!!ساجاًالشمسوحعل
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إذاوالليل.جلّاهاإداوالن!ثار،تلاهاإذاوالقمرِ،وضُحاهاوالشمس!:أيضاًوقال

.4-ا:الشص!يغشاهاو

والتوضيح:الخلاصة

مألابتالقمرهل.فقطاثنينموضوعينعلىالتركيزالمسابقةالآياتذكرمنأردنا

ضوءبينفرقهناكهل؟والنجومكالشمسالأخرىالسماويةبالأجسامماعلاقته؟متحرك

فكرفيالناس2آراماألضوئهياالقرآنفيالختلفالوصفمادلالةُ؟الشمسوضوءالقمر

الاَراءمائجا104قبلالقرآنفيهاأنزلالتىالفترةوخلالقبلالأخرىوالتقاليدالأدفىالشرق

المواضيع؟هذهعنا-لديثةالعلمية

هذهأعطيتوقد.الشصصيونظامهااللبنيةدر!مجرّتنام!جزءٌالقمرإن

الن!جوم)مجموعات"بروجو"""حماواتاسمالقرآنفيا-لديثةالمصطلحات

1(مسخرات،سخر"الفلكعلمفيلقوانينهوأخضعهاجميعااللّهخلقهالقد.(والكواكب

االضوءمنحُوفوائدهالقمرمهامومن.للِإنسانخاضعاًالفمروجعل."أمر"المعنويةوالِإرآدة

اللّهوجودعلىوالآياتالارشاداتويقدموالفصولالزمن،حسابللمسافرينالاتجاهوبيان

الطيعة.قيوقوانينه

النجومبعضمعوأحياناً،القرآنفيوالقمرالشمسذكربينمايربطوغالبأ

السماءفيئَسبحالأخرىوالأجراموالقمرفالشص!.السمواتفيحركتهاحول،الأخرى

والقمرالشمسحركةؤصفتوقد.باستيراروتجريتسرعفهي.4،:يس"يسبحون"

هذهفهمويجب.تعبأومللدونواستمراربجدويكدحيعملسنهاكلأأنأي(دائبينإب

انحرافأيدونالنهائيةونهايتهماوبدايتهماالفضاءقيوحركتهماخلقهمامثلالمصطلحات

وتفديرهومشيئتهاللّهبتدبيرذلككلوأن،الهادفة،مشيئتهالمفر،ضةاللّهقوانينعن

.69:الأنعام!والعليمالعزيزتقديرُذلكحسباناًوالقمروالشمس!

كانوافإذا،والمعرفةالعلملرجالمعروفانالكواكبنظامعلىوالسيطرةالأمرإن

.امموناوربوالمدبرالرازقهوأدلّهأنيقرّونفسوفالمهنيةفهممحافيمُخلصين

الحديثة:العلميةوالنظرياتالمعارف-ب

كلمرةًالخاصمدارهفيالأرضحوليدورالقمرأنالمعاصرةالانسحانيةإلمعارفتدل

اليومقيدقيقة1511حواليالأفقفيظهورهيؤخّرممايومكل513وينحرف.يومأ27ر3
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أيضا.الأرضحولدورانهفترةوهىيومأ27ر3كلمرةأيضاًمحورهحولالقمرويدور

.محورهحولتكونالوشيعةمتلوحركةانتقاليةحركة:مركبةًحركةللقيرفإنوهكذا

حينالقرآنفيالمنزلةالفلكلعلمالأساسيةالحقائقتؤكدالحديثةالعلميةالمعرفةإن

فيالمسلموكيستطيعوأ.العقليةالمعارفخلالمنالأفكارهذهتعرفالبشريةتكنلم

الفضاءفيومدارهما،دورانهماإلىإشارةوالقمرالشمسسماحةأنيشرحواأنالأولىالقرون

ومدأرسرعةفيجداًصغيرتغييرأيوألى"بحسبان))مسبقاومقدّرةوثابتةمحددةلأرقاموفقأ

.الآننعرفهالذيالكونتدميرُمزثاهائلةتغييراتيُسبصقدآحركوكبأيأوالقمر

وسيجمعالضياءعنآنئذويتوقف(ا:)القمرالأيامأحدفيالقمراللهيشقوسوف

نهايته،إلىالشمسيللنظامالمحددُالعيريصلُحي!(9:القيامة)معاًوالقمرالشمس

بأزليليسلأنهنهايةلهتكونوسوفبدايةلهكانتالشمسينظامناأنبيَّنَالحديثوالعلم

.أبديولا

والذيالشص!،عنيصدرالذيالضوءبينفرقٌوُضِعَ،العربيةاللغةلفقهِوطبقأ

فهى،وضوءاحرازهليُصدروقودأيس!الك"سراج"مصباحفالشص!،القمرعنيصدر

بضوئهاالشص!وتتوهجع.والنارالشمسكضوء،بدايةموجودأوضوءاًضياءًتُصدد

يتبعوالقمر.اخرشى!بفعليوجدضوءوهذأالنوريطلقأي()منيروالقمر.الخاص

ايثسمسينظامنامركزالشمسفإن،ذلكولِإيضاح2(.:الشمس!.)تلاهاالشمس

وهذهالشص!.النظامفيمجتيعةالتسعةالكواكبكتلةمنةمرV((05"باكبركتلتها

القمرذلكفيبماالشمسىالنظامفيالسماويةالأجرامتجعلجاذبيةتخلقالهائلةالكتلة

الشص!.حولتطوفوالأرض

الشمس.حول)دائبير(بطاعةويكدحان)سخرَ(خاضعانوالأرضفالقمر

علىالشمسجاذبيةحددتهمدارفييتحركوهو.فحسبالشمسضوءيعكسوالقمر

واسع.نطاق

ضوءأتُصدرلاالأخرىوالنجومالشص!بخلافالأقماراْنالحديثالعفمبيَّنوقد

وهي.الخاصبضوئهامتوهجةناريةاكرةثهسشاإن.تهوسهاأشعةتعكسالأقمارإنبل

إلىالهيدروجينتحويلإلىيؤديكامركزهاقربَالحراريةالنوويةالتفاعلاتبفعلطاقةتُصدر

.هيليوم

وقد.لآخرقمرمنأولآخركوكبمنتركيبهايختلفصلبةأجسامالأقمارإن

علىقليلةصلابتهصخريجسمالقمرألىالفمرسطحعلىحطواالذينالفلكيونلاحظ

تشبهفهيرماديبلونالقمروصخور.صلابتهاشتدتتعمقناوكلماسم02عمق
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القاتممنلو!افيالشمسضوءتعك!ىالتيالقمرتربةُوتتنوع.الأرضفيوالغرانيتالبازلت

وهى،المرومعدنمثلالعكسقابليةلهشفالتبللورعلىصخورهوتحتوي.الفاحمإلى

نحشلفة!يعادن،أنواععدةوهي،المسحوقةكالصخورومتوسالةدقيقةجسيماثمجيوعة

العضويالموناريتحديدمثلمعادنعلىوغبارهالقيرصخوروتحتويبللوريةوصخور

...الح،كلينوبيركيسين

صخورهوتحليلسطحهواستكشافالقمرسطحعلىالانسانهبوطفإنوهكذا

عكسطريقعنالضوءيعطىأي()منيرالقمرأنوسببكيفيةعلىالبرهانقدمالمركبة

الشصد.أشعة

المراجع

.S ,.V<< Milky ,>>yaW ((Red Shift,<< Universe>>, The World Book Encyclopedia

1.(91
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)-لقدرو،3

دكل81ونصايةْ!الصمصالنجهـ!،تْطوو

:الأرضنهايةكلونت!ائجهاالشمسولاسيماالنجوموخهايةنشوءمنالقرآنموق!-أ

\:القيامة!القيامةبيومأقسملا):تعالىفال

يقولوالمّمرُ،الشمسُوجُحعالقيرُ،وخَسفالبمرُ،بَرِق)فاذا:تعالىوقال

.721-:القيامة!المستقريومئدرلكإلى،لاوَزَركلا،المفرأينيومئذالانسسان

والصمواتالقيامةيومقبضتُه*ميعاًوالأرضقدرهحقاللّه!،ماقدروا:تعالىوقال

.67:الزمر!يشركونعماوتعالىسبحانهبيمينهمطوياتٌ

نعيدهخلتيأوّلبدأنا؟للكتالسجلكطيّالسماءنطوييوم):أيضاًوقال

.401:الأن!ياء!وفاعلينكناإناعليناوعداً

القهار!الواحدللّهوبرزواوالسمواتالأرضغيرَالأرضتبدليوم):أيضأوفال

.84:ابراهيم

وإذا،سيُرتالجبالوإذا،انكدَرتالنجوموإذا،كُوّرتالشمسإذا):أيضاًوقال

علصت،أزلفتالجنةوإذا،سُعّرتالجحيموإذا،كُشطتالسماءوإذا،سُجرتالبحار

.41-13-21-11-36--2-ا:التكوير!أحضرتمانفسٌ

،فُجّرتالبحاروإذا،انتتزتالكواكبوإذا،انفطرتالسماء)إذا:أيضاوقال

.ه-ا:الانفطار!وأضرتقدمتمانفم!علم!،بُعثرتالقبور،إذا

وألقت،مُدتالأرص،إذا،وحُقّتلربهاوأذنت،انشقّتالسماءإذا):أيضأوقال

فملاقيه!كدحأربكإلىكادحإنكالانسانأحمايا،وحمقتلر!اوأذنت،وتخلتفيهاما

.6-ا:الانشقاق

.ا:المجم!هوىإداوالنجم):أيضاًوقال
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والتوضيح:الحلاعمة

الأخيرةنهايتهاقبلال!سماواتبهاستمرالتىالتحولاتعنالآياتم!العديدهناك

عموماًوالنجومالسمواتإلىتشيروهى.فقطهنابعضهاأوردتوقد.لهااللّهقدّرهاالئى

زمنيةفترةعليالعربيةاللغةفي"يوم"كلمةوتدل.بالتحديدوالأرضوالقمرالشصروإلما

أيفماً.البعثيومتعنيوهي،للغايةطويلةزمنيةفترةإلىأوجداًقصيرة

والمحثأسئلةبطرحالسابقةوالجيوفيزيائيةالفلكيةالظواهرإلماالاشارةفهمويمكن

يقصدذاما؟والقمرالشمس!سيُجمعكيففمتى.المعاصرةالعلميةمعرفتنامنإجاباتهاعن

بيمينه؟المسصواتسيطويوأنهاللّه؟(قبضة"ستُصبحالأرضبأن

عندهاالنجومعلىيتحغولماذا؟الظلامقيلتغرقضوءهاالشمسستفقدكيفمتى

ضوءها؟تفقدأن

يفسخأويفصلسوففاللّه،عدّةآياتفي"انشقَّ)امشتقاتاستُعملتلقد

إذاكلا"الأرضفيهتتحطميوموسيأفا،والقمروالأرضوالسيا،والغيومالسمواتيشقأو

!واحدةدكةفدُكّتاالأ!ضوالجيال!وحُملت.2اةالفجردكّأ!دكّاًالأرضُدُكّت

!والنجممايوماًالنجموسيتحطم.فتاتأومسحوقأوغمارإلىتحولتأى.41:الحاقة

وتفيض،وتحترق،تغليالمحيطاتؤسمخنالأخرىالنجوموستتبعئر.ا:النجملأ!هوىإذا

ستتمددالأرضيةوالهزاتالإكانيةالمقذوفاتربسبب."ا:الزلزلة"وتتزلزلالأرضوتهتز

وتنبسط.

زيتأوراسسببنضارةٍالمدبوغالجلدتعنى.37:الر-من""الدهانكلمةإن

كلهالشمسىالنظامإلىأوالمتغيرةالسماءألوانإلىالآيةهذهتشيروقد...الح،الزيئون

لعمحابةإلىليتحولالنارتغمرهعندمامحمرّاًالدهانمثلوسيصبعإرباً،سيُمزّقعندما

دخانأوسيعيده،دخاناًكانمرةلأولالكونإنشاءاللّهبدأفعندما."دخان"كونيغازأو

الكونَالكونُيكونولنالسممواتوكذلكأخرىأرضإلىالأرضوستتغيرأ-صرى-مرة

فكيف.الآننعرفهيااللذينيكونالن،نفسهالشمسيالنظامَالشمسىالنظامُولانفسه

جديد؟منوتحيا،تموتؤلتغيرتُولدالشصصيالنظامكلالشمسفيهابماالنجوماللّهجعل

الظواهر؟لهذهالمعاصرالإنسانيفهمناوما

:المعاصرةالعلميةالنظريات-ب

العالم:ونهايةُبالأخروياتوالإيمانالنجومتشكلُ

!بقبحمبقاياأووالغبارالغازمنكييةٍبينسحابةًالنجمأنالفلكيونيعتقد
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السنينملايينخلالكرةلتشكلالسمحابةتتقلصوقددائرةنجومسالحمنقُذفتغيمةأو

درجةتزدأد؟الكرةمركزعندالغازضغطويزدأد.بعضإلىبعضهاالجاذبيهَتجذبحين

بالتحولالهيدروجينويبدأ.عْمليون2حواليعندالذريةالنوىالئحامويبدأ.أيضأحرازله

اكجم.ويولَدالغازيتوهجتمبالمركزالمحيطالغازتُسخّننوويةطاقةويُممدرهيليومإلى

:مجموعاتخم!رإلم!حمجمهاحيثمنالنجوموتقسم

Supergiantفاثقةعملاقة-نجوم- Stars.

عملاقة.نجوم-

.(الشمسمثل)الحجممتوسطةنجوم-

قزمط.نجوم-

ثيترونية.نجوم-

اللبنيةدربمجرةقيمشابهةدائريةغيمةمنوُلدتالشمسأنالعلماءويعتقد

كافيةالهيدروجينمنكميةعلىولمجتويسنةبليون54ارعمرهالحجممتوسطنجموالشمس

التقلصفيالشمسستبدأثمومن.أخرىسنةللايين5لمدةتشعأنيمكنطاقةلانشاج

طاقةوستحرر،سطحهامساحةفيسيزيدوهذا.وستئمددالمركزعندحرازهأشدوتصبح

ميلمليون0304-إلىالشمس!تتوسعأنويمكن.السطحعندقليلأأبردلتجعلهاأكثر

.أصعملاقأنجمأوتصبح،إل!اكوكبأقربوهوعطاردك!يهبإلىتصلحتى

يصبححتىطاقر!ااستهلاكأثناءتتقلصسود!الشص!أنالفلكيونويعتقد

الانفجاراتخلالالغازاتمنهائلةكمياتعنوستتخلى،أبيصقزمنجمبحجمحجمها

حياةفيالأخيرةالمرحلةهيوتلك،أبيضقزمإلىأ-مرعملاقمنتحوّلهاعندالعنيفة

أبيضقزموهيالسنينمنملايينعدةخلالكلهاطاقتهاالشص!وستمستهلك،النجم

.أسودقزماًوتُصبححرا)تهاكلوستفقد

؟للأرضبالنسبةالشمسحياةدو!ةفيالتغيراتنتائجما

درجةستكونالأرضإلىوتصلأحمرعملاقاًنجمألتصبحالشمستتمددعندما

لهذاالأرضمنقريبةالشمس!تصبحوعندما.عليهاحيا؟أيةلقيامجداًمرتفعةالأرضحرارة

المحيطاتكليانتسببالتيالمرتفعةالحرارةدرجاتيتخيلأنللمرءيمكنغيرهأوالسبب

النجمبحجملتصبحالشمسكبرتوإذا.بذللفالقرآنأنبأ؟حدودهاخارجوفيضانها

Superالفائقالعملاق Giant!بيتلغويسBetlgeuseوالزهرةعطاردكواكبستبتهلعفإنها

وإذا.أيضاًالقمرإلىستنضمالشمس!مافإنَّيومأهذاسيحدثوعندما.والمريخوالأرض

وعتدها.والقمرالأزضسيبتلعلهيبهافإلىَّالمريخكوكبمدارمنواقتربتالشمست2تمد
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فإناسودتزمأالشص!تصبححيننّمالأرضبحجمأبيضفْىموهيالشمسحجمسيكون

الجويالغلاففيالغازاتوستتخمّدومظلمةباردةستُصبحالشمسيٍالنظامكواكب

نهايةفيبالنتائجالتنبؤالعلماءولايستطيع.الأرضسطحعلى*موجودا،كانإذاللأرض

الحديثة.العلميةتفاسيرنايضمزاالفرآالأخرويالِإيمانأنإلاالشصمىالنظام

المراجع

Stars», The World Book«.S<<,,.V << Earth>>, ((Solar System», << Sun

8191,,ncyclopedia!ئ
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:ءالففا!بلجيا!الغه

!الما!اتْلةفو!ممما!ات

مقدمة:

حمواتسبعاللّهبحنلقالمتعلقتينللاَيتينالمعاصرالعلممنمعقولاًشرحأهناهاأقدم

.اتصالبالموضوعلهاأخرىبآياتوامششهدت،أخرممطفوقواحدة

عنمدىأبعدإلىالأرضفوقالأرضالكونفيمنطقةأيةتعنيهد"ممارات"فكلمة

وقد.للأرضالجويالغلافعلىالمناقشاتهذهمعظمتنطقأن،يمكننحيّلهيمكنالأرض

"طباق"كلمةعليهتدلواحدةفوقواحدةؤسبير،متعددأوعدّةهنا"سبع"كلصةتعنى

كلمةؤلعنى...الح،والتشابهالانسجامإلىإضافة""طوابقأيضأتعمى؟،الفصحى

.الممراتأوالمداراتأوالطرق،71:المؤمنونسورةفي"طرائق"

:سطواتفوقدمطواتعنالقرآنذكرهما-أ

نوراًفيهنالقمروجعلَطباقاً،حمواتسبعاللّهخلقكيفتر،اأ!أ:تعالىتال

.61-51:نوح!سراجاالشمسوجعلَ

تفاوتمنالرحمنخلقفيترىماطباقاًممواتسبعحلق!الذي:أيضأوقال

وهوخاسئأالبصرَإليكينقلبكرتينالب!رارجعثم.فطورمنترىهلالبصرفارجع

.34-:الملك!حسير

:المؤمنون!كافلينالخلقعنوماكناطرائقسبعفوقكمخلقناولقد):أيضأوقال

والتوضيح:الحنلاعمة

فوقواحدةالمتعددةوالأرضالمسمواتخالقُهواللّهأنالسابقةالآياتتؤكد
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وأنّ،السماويةالمناطقهدهميزاتمنتأكّدناالأرضفوقصعدناكلما."طباقاً"الأخرى

الحظيماللّهصنعبديعتعكسالفضا،ءفيالواسعةالامتداداتهذهبينوانسجاماًنظاماًهناك

التأملعلىقادرالبشريالعقلإن.الهادفةوظائفهاعلىالكاملةالسيالرةفيالفائفةوقدرته

واحدة،المتعددةالسمواتهذهاللّهخلقكيفيةعنبالبحثومُطالحبالمعرفةإلىوالو!ول

وتحثنا.قدراتناكفايةعدمحالاًوستدرك،ووظيفتهاخلقهافيخللأييجدولن.أخرىفوق

.التساؤلاتبعضطرحعلىالسابقةالاَيات

الفضاءوفيفي"الكونومنفصلةمتنوعةمناطقوجوديُنكرأنالمعاصرالعلميؤكدهل-

؟للأرضالجويالغلافوفي

؟الأرضفوق(طباق)أخرىفوق،احدةحقيقةهيهل-

تصنيفها؟معياروما؟السمواتلهذهالإنسمانمعرفةلِإمكانيةحدودهناكهل-

وينسجممتشابهاةهىالنواحيأيوفي؟الأخرىعنم!ثاواحدةكلتختلفكيف-

بعض؟بعضهامع

الحديثة:العلميةوالمعارفالنظرايات-ب

:ددواتفوق!واتالفضاءكوفي

سات"سبعكونشرحنستطيعالفضاءعلمعنالمعاصرةمعرفتناخلالمن

،الأرضسطحفوقتقريباًميلا00ارتفاععلىالهواءأوللأرضالجويالغلافيمتد."طباقأ

الفضاءيبدأ،سالحهافوقارتفاعأفأكثرأكثرَالأرضسطحمنالقريبالوافرالهواءيقلثم

الأنجسامفيالتأثيرعلىقادركيرضعيفاًالجويالغلافيصبححيث-يقال؟بعدها-

فيه.تتحركالتي

نطاقعلىمتناثرةذرات،الأرضعنميلا0،يرتفعالذيالجويالغلافويضم

وبرؤلوناتإلكتروناتمنمعظمهفىالاشعاعويتألف.والِإشعاعالغازوجزيئاتواسع

!زهللأرضالمغناطيمىالحقلو!بكهرباشيما.شسحناتتحملذريةغير،جُسيمات

.1(المغناطيسىالمجال)ايدعىالجويالغلافمنجزءفيالجسيمات

علىفراافعالةجاذبيتهاتكونالتيوالمنطقة،فضاءتُسمىوالقمرالأرضبينوالمسافة

الشص!جاذبيةوتُسيطر،القمرعنالأبعدالفضاءتسمىالأرضعنتقريباًميلمليونارتفح

عنميلبليون05بعدعلىوين!ثي:الكواكببينالفضاءأي،كوكبيالبينالفضاءعلى

فعالة.الشيسجاذبيةتكودنلاحيثالأ!في
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أقربوهوالأرضعنالزهرةكوكبفيبعد،الكؤاكب2بينشساسعةمسافاتوتفصلْ-

ميل.مليون39الشص!،حوتبعدميلمليون2°نحوإبيهابهوكا

وهوالأرضعننجمأقرلثويبعد،النجومبينالفضاءهو،نج!البينوالفضاء

يسهافرأنالمسالةهذهلقطعالإنسانعلىويتوجب.ميلترليون25نجوسينتوريبركسيما

الضوء.لصرعةتقارببسرعةعمرهمدة

تخيلهالايمكنجداًعطمةمسافة(يبعا-المجراتورنالفضاءهومجرّيالبينوالفضاء

إمكانيةبر!سب.واحدةعملاقةمجرّةالنجوموبلايينالشص!وتشكل.لهانهايةلاأنهويبدو

حصرها؟يمكَنلاالفضاءفيمتناثرةمجراتتُظهرالأكبربالتلعسكوباتالرؤيةعلىالإنسان

تس!ا،1فوقيولواتالأرضيالجويالغلافمناطقكون

أربعإلىيليهالذيوالفضاءالأرضيالجويالغلافالحديثالفلكيالمعلميُقسّم

بحسبالأخرىوالومسيطاتالحرارةدرجةفيالتغيراتعلىالتقسيمهذاويرتكز،طبقات

.ضايازاعنضَغودتا

عنالحرارةدرجةتتوقفحيثالأرضسطحفوقالوافعةالمنطقةوهوالسسفليالغلاف.

فوقيأميال6حواليويمتد.قدما؟..ارتفعناكلماافاد/جات4-3ويزيدلأالتناقض!

والغباراطواءمعظميضم،هوالاستواءخطفوقأميالا.ونحووالجنولمماالشماليالفطين1

ويسمىالسفلىبالغلافالعسريعةالحراريةوالتغيراتالغيومؤلرتبط.الجويالغلافورطوبة

السفلي.الفاصلالأعلىسطحه

ولك!ها،تقريبأثابتةحرارةدرجةالسفلىلطبقتهاالتيالمنطقةوهوالطبقيالغلالْى

الأرضفوقىميلا03ًنحوإلىالسفليالغلاففوقمنويمتد.العلياطبقتهفيالازلفاعمنتزيد

2.حواليالطقيالفاصلوهي،قمتهفيالحرازهدرجةوتبلغ Aحرارةوتبلغ،فدرجة

حينالعلياالطقةوتسخن.المتحدةالولاياتفوقفدرجة67نحوميلاًالألسفليااده

الطبقة.هذهفيالأؤزوذالشمسأشعةتضرب

التىالمنطقةوهو،الأ)فيفوقميلا0305ً-ارتفاععلىويمتدالأوسطالفلاف

الأؤسطالفاصلقيةعندتقريبأف5135-إلى82ْمنالهواءحرارةدرجةفيهاتتناقص

الجويمما.الغلاففيالحرازهدرجاتأدنافيهوتحممل

فوقميلا05ًارتفاعمنالتداغالفضاءقيالابتعاديواصلوهوِالحرارىالغلاق

ترتفعحيث،تماماالشمسلأش!عةالحراريالغلافيتعرصجداَضعيفهواءمعأرضاا

درجةمنالقةوهوالحراريالفاصلفدرجة0027منأكثرإللتصلبح!رعة،الحرارةدرجة
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مشحونةأومترابالةالهواءجسيماتيجعلانالخارجيوالفضاءالشمسوإن،المنتظمةالحرارة

أقماربدونالمدىطويلةالراديويةالاتصالووسائلالت!ثرّدغلافويُمكّنكهربائياً.

منالأميالآلافبعدعلىثانيةالأرض!إلىالراديويةالموجاتعكسفيهيُصكنلأنه،صناعية

مصدرها.

إلىالجزيئاتتفلتومنهالأرضعنالجويالغلافمنمنطقةأبعدالخارجيوالغلاف

الصناعيةللأقمارمقا،مةأيةلايبدىحيثالهواءمنالقليلعلىويحتوىالخارجىالفضاء

غالباً.الأرضحولتدولىالتىالفضائيةالمركباتأو

خاتمة:

الأرضبين2الفضاومن،للأرضالجويبالغلافالطاقالسماواتتشبيهيمكن

للأبرامالأخرىوالمجزاتالجاذبيةعلىالتصشيفهذاويعتمد.مجرّيالبمانالفضاءإلىوالقمر

فيالعسمواتهذهتكونأنويمكن.الخارجىالفضاءباتجاهابتعدناكلماالكونفيالسماوية

وهي.النادرالهوا!حتىوافر!واءتتييزالتيالجزئيةوالمناطقالأرض!الجوىالغلافمناطق

التشرّدوغلانا-لراريوالفاصلالحراريالغلافإلىالسفلىوالفاصلالسفلىالغلافمن

ا!لطرجي.والغلاف

الفيزياءفيمحدّدةصفات،الأرضعنمتفاوتةمسافاتبُعدعلى،المسماواتولهذه

لهذهالمعرفةبتحصيلمُطالَبوالانعسان..اغ،المائياتوعلمالجويةالأرضادوعلمالفضائية

طباقأ!حمواتسبعاللّهخلقكيفترَوا!ألم:القرآفيالأسلوبميزاتخلالمنالعلوم

وأنالفضسائيةوالمناطقالجويالغلافمناطقفييسافرأنعليهيجببلالانسانويسعتطيع

والمعنويةالفيزيائيةاللّهقوانينعلىويتعرف!والامكانيهاتالحدودويفهموالشرراللهبيتجنّب

الاجتماعيةوالعلومالعلميةالتكنولوجياتطيقمعرفةطريقعنورممافقطالثقةالمرجعطريقعن

الانسانية.

العلبميتعرّف،الرحمنسورةمن33والآيةالملكس!ورةمن3الآيةنصّتو؟

مسشوعباالختلفةالفضاءاتإلىالسفرواستحالاتوحدودهالِإنسانقدراتعلىالحديث

هذهطريقعنوالأذىالفوائدوتلقّىفيهاوتأفيهالسماواتهذهفييكونألىمايمكن

المناطق.

السمواتأقطارمنتنفذواأناسشطعغإنوالانسالجنمعشريا!:تعالىاللّهقال

منشواظٌعليكمايُرسل.تكذبانربكماآلاءفبأي.بمسلطانإلاتنفذونلافانفذواوالأرض

الرحمن!تكذبانربكماآلاءفبأي.تنتصرانفلاونحاسنار
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والمراجعالملأخظات

.C ,.V<< ,>>riA<< Atmosphere>), and « Space Travel: What is Space>>, The World

8191.,Book Encyclopedia
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الحافظ41،ص!قذ:بالجولغه!4

مقدهة:

خلقَاللّهبأفيالقرآنيةإلآباتخلالمنسنقدمهالذ!طالجَزْمهوالمقالهَهذهمحورإن

نأنفهمأنويمكن."5:الطور"عالياًالسقفهذارفع،ق!.للألضوحارساحافظاًلهمقفاً

الحارسأوالحافظالسقفهو،الدنياالسماء،الأقربوالفضاءالأض!يالجويالغلاف

صدأو؟منولصالح؟الحفظهذاتزوّدالتيوالظواهرالقوىفما.الأرضفوقالدرعأو

!لى:فيماالحديثالغلميشرحهامعالأسئلةهذهطُرحتلقد؟ماذا

الحافظالأرضسقفالسف!والفضاءالجويالغلافأنمنالقرآنفيورودماأ-

كرهاًأوطوعاًائ!تهاوللأرضلهال!ادخانٌو!طالمسحماءإلىاستوىثم):تعالىق!ال

السماءوزيّخماأ!رهاسماءكلفيوأوحى!ومينفيممواتسبعفقضاهيئ.طائعينأتيناقالتا

1-11:فصلت*!والعليمالعزيزتقديرزلكوحِيفظاًبمصابيحالدنيا Y

مارد(!شيطانكلمنوحفظاً.الكواكببزيبةِالدنيازيّنا)إناأيضأ:وئال

.V-6:الصافات

المعمور.والبيت.منشوررَقفي.مسطوروكتاب!والطور،أيضاً:وفال

-أ:الالور!دافعمنماله.لواقعربكعذابَإنّ.المسجوروالبحر.المرفوعوالسقف

.8

لتوضيح:،الخلاصسةا

حايظأسقفأاالسماءجعل!قدْاللّهأانْ:لأهيالسابقةالآياتقيالأساسيةالأفكارإن

توحدحيثالأرضإلىالأقربالفضاءمناطقتعنىقد"الدنياالسماء"و.للأرضوجارساً
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طريقتين:بإحدىالحفظأوالحراسةإلىالاشارةتأويلويمكن.بسهولةرؤيتهايمكننجوم

والمناطقالأضىٍالجويالغلافوإنسقفهابوساطةحفظتنفسهاالأرضإن

فيوتوىأجساماتعنيقدمارد""وشيطان.أيضاًحُفظتقدالأرضإلىالأقربالفضائية

التيالمعنويةوالأهدافالطبيعيةالقوابنيخالفونقدالذينالمنجمينمثلوالبشرالفضاء

الأسئلة.بعضنسألقدوهنا.اللّهفرضها

يليالذىوالفضاءالجويوغلافهاالأرضأنعلىدليلاًةالمعاص!العلميةمعرفتناتُقدمهل-

؟الأرضعلىوللحياةلهابالنسبةالمصادفاتما؟تمامأمحفوظةالجويالغلافمناطق

واحدةحمواتعدةأو"سبع"أخرىمقالةناقشتلقد؟للأرض"سقفاً)انشرحكيف-

والمناطقالهواءطبقاتمثلالسماواتهذهمهمةفما،الأرضتُغطيالتىأخرىفوق

ونحلوقاتها؟للأرضالحفظتأمينفيالفضاءمنالأقرب

حديثة:علميةونظرياتإيضاحات-ب

للغلافوالمناطقالمناطق"الطباقوالسمواتوالفضاءالجويالغلاف"مقالةتبين

.الهواءعلىيحتويلاوالذييليهالذي2والفضاالأضيالجوي

هي:ميزاخهامعالجويللغلافالجزيئيةوالمناطقالأدعوالطقات

علىوعئويأميالا.6-الارضفوقيرتفع،سفيرالتربو:السفلي-الغلاف

وبتناقصبسرعةالحرارةدرجةؤلتغيرللهواءمقاومةأعلىويُبديالجويالغلافهواءمعظم

-34jازنفاعقدما000لكل.

نحواحتىأميالا.6-ارتفاعمنيبدأ،سفيرالسترإو:الطبقي-الغلاف

نحووئبلغالازلفاعمعالعلياطبقتهمنميلاًاهالفيالحرارةدرجةؤلزدادالأرضفوقميلأ03

الطقة.هذهفيوالأوزون.قمتهفيف28

منطقةوهو.الأرضفوقميلأ05إلى3،يرتفع،سفيرالميزو:الأوسط-والغلاف

قمته.قربف351-حتىف28عنتقلوالتىالمنخفضةالحرارةد!جات

فيوهوالفضاء،فييبتعدثمميلأ51يرتفع؟سفيرالترمو:الحراري-الغلاف

.ف0027مناممثرإلىلتصلبحمرعةالحرارةدرجةوترتمْعفأكثرأكثرالهواءفيهايفلمنطقة

جدأ،قليلهواءٍذات،فيهمنطقةٍألعدُوهوسفيراكنزو:الخارجي-الغلاف

غالباً.للهواءمقاومةأيةتُبديولا

أيةليبديجداًضعيفالهواءحيثالأرضفوقميل001بعدعلىالفضاءيبدأ

هى:الفصاءوأقسام.مقاومة
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والقمر.الأرضبينفضاءٌ-

جاذبيةفيهاتكونمنطقةوهيالأرضعنميلمليونبعدحتىيصلالقمرمنأبعدفضاءٌ-

فعالتين.والقمرالأرض

حيثالأرضعنميلبليون05نحوبعدعلىينتهى(الكواكب)بينكوكبيبين-فضماءٌ

الشمس!.جاذبيةتتس

ميل.ترليون25نحوالأرضعننجمأقربُ،يبعد(النج!يم)بيننجمىبنفضاء-

تخيّلها.لايمكنمسافاتوهو(المجراتبين)مجرّيلينفضاءٌ-

وم!بعضمنبعضهامحميةٌأجراممجموعةِكلمماويّا،جرمكلاللّهحفظلقد

بقوىؤلزويَدهاالواسعالكونفيمنهاواحدلكلّمداربخَلْقوذلك،الأخرىالأذيّات

الأرضحمايةكيفيةعنأفضلمعرفةالحديثهةوالتكنولوجياالعلملناقدّموقد...اغ،الجاذبية

عليها.والحياةالجويوغلافها

.أوزونإلىالجوممبالغلافأكسجينجدأالشديدالشمسطاقةإشعاعويُحوّل

مليونكلفيالأوزرنمنأجزاءستةنحوالطقيالغلافالستراتوسفيرالعلياالطبقةوتحتوي

تسببوالتىالبنفسجيةفوقالشمسيةالأشعةمنالأرضالأوزونهذا،يحمي،الهواءمنجزء

الجلد.لسرطانالزائدالتعرضيسببكما،الشمسسفعة

*)الأشعةأشعةمعينةحماوية،أجرامنجميةومجموعاتأحرىونجومالشمسوتُنتج

.الأرضإلىوصولهاقبلالسينيةالأشعةمعظمالجويالغلافويمتص.الفضاءفي(السينية

فيونقصاًوسرطانأجلديةحروقأللانسانالسينيةالأشعةمنالمفرطةالكميةتُسببوقد

الحية.الكائناتأنسجةتُدمّروفد،أخركطخطيرةأوضاعأوتُسببالدمإمداد

وتدخلالشمسيالنظامإلىتنتميمتحجرةأومعدنيةمادةذاتقطعوالنيازك

الشهب""تُسمىوالتيتحترقأنفبلرجوماتُسمىوهيالفضاءمنالأضىالجويالغلاف

الساقطة.النجومأو

حدوثتوهجهاويسببالنيازكبتسمخينالجويالغلافأعلىفيالضعيفالهواءيبدأ

وكذلككثافةالأكثرالجويبالغلافالاحتكاكيُسخنهاثم،الساخنةالغاراتمنلهاذيل

"3-ارتفاععلماوتتحطمتحترق-عادة-وهي،ف04؟"نحوحتىبهالمحيطالهواء

الغلاففييومياتحدثنيزكمليون005حواليرؤيةبالِإمكانأنالعلماءويُقدّر.ميلا5ً،

أصطدمالذي"تنجوسكا"رجموزنويُقدر.الرملحباتمثلصغيرومعظمها.الجومم!

فوقانفجرالذيالرجموأحدث.الأظنانمنمئاتبعدة8091عامسيبيمافيبالأرض
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.الأرضفيبركانيةفوهة002مناكثر،4791عامسيبيرفي((آلين)اسيخوتجبال

شهخفضاًاكبرهاوأحدثكندا،فيبركانيةفوهاتخمسا-فمسيناتفيالعلماءواكتشف

.أميال8إلى1ر5منعرضهايبلغفوهاتوأحدثتميل!أ..نحوعرضهبلغ

احتراق..الححرارتهودرجاتالجويالغلافطبالاتفيبالهواءالاحتكاكويُسبب

.والدمارالنارمنوسكا!االأرصيح!وهذانيازكإلىلتتحولالنجوممعظم

خاتمة:

التيالفضائيةوالأنظمةالشصمىالنظامفيالسماويةالأجسامأنالحديثالعلميرينا

اطاصةجاذبي!ثالمجقولوذلك،الغريبالئطفلمننسبيوبأمانٍمداراتهافيخفظثقدتليه

منوعيرهاومقاومتهوكثافاتهالهواء،لماوالغازاتالحرارةدرجاتتموّعإن.أخرىوتقديرات

زودتناوفدالمتعددةالمحاطرمنعل!ااوالحياةللأرضِدرعاًتؤئنالجويالغلافطبفاتصفات

آنفاَ.المبينيةنيةالقرآللاَلِاتبتفاسيرالحديتةالعلوم

والمراجعالملاحظات

.5 .7. >> ,>>riA ((Meteor», ((Ozone», ((Sun», << X Rays>>, The World Book

8191.,Encyclopedia
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للفللصمرأن

،لفضاءمنالأر!"!،لحتدثما!ص

حفي!فيةوصورٌآنيةفرآياث

الأمريكيةالفحضاءوكالةناسامنمقدمةصور

الأمريكيةالمتحدةالولايات

39
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والوسومالفؤلوغرافيةالصورحو!مقدمة

الأمريكيةالمتحدةالولايات،الأمريكيةالفف!اءوكالةناسامنالمقدمة

كاليفورنيا.Moffetوحقلالأمريكىالبحوثمركزوناسا،التعليممواردمركزقدّم

الفؤلوكرافيةبالصورالمتعلقةوالمعلوماتالشفافةوالشرائحLithographsالحجريةالمطوعات

المصادرهذهمنالإفادةمنقكنهشكرهعنالمؤلفويُعبّر،هناوالموصوفةالمقدمةوالرسوم

الأمريكية.المتحدةالولايات،الافريكيةالفضاءوكالة،ناسامن

الجوانبالاَياتهذهؤلُعابم.والرسومالتالصورهذهحولقرآنيةباَياتقَدّمتُلقد

التوحيدمبدأبالدليلتوضحوهى.الكوكبيةالأجرامأوللظواهروالأخلاقيةوالغيبيةالعليية

للعلموالتطيقيةالنظريةالاسلاميةوالفلسفة،لى!اخالقهاباللّهالخلوقاتجميعيربطالذي

العلمحقيقهّع!،اغ،ومعاييرهوهدايتهاللهنوريُقدمالذيهووحدهفالقرآذ،والتكنولوجيا

وتكنولوجياعلومتطبيقعلىللتأكيدالتوضيحيةالرسوممعظماختيرتوقد.والفلسفة

شكلدراسة)والجيومورفولوجيا(الأرضطمقاتعلم)الأرضحيولوجيادراساتعلىالفضاء

الطقي(الغلاف)والستراتوسفيرسطحها(علىواليابسةالبحارؤلوزعوتضالىسمهاالأرض

تلكأوالطيعيةالبيئيةوالمشاكلالغاباتوموارد(المياهعلم)والهيدر!لوجياالحيويوالغلاف

.الِإنمسانيُسب!االتي

الحواسونستعملونلاحظنرىبأنهناالمقدمةالقرآنيةالآياتفيتعالىاللّهأمرنالقد

نستعملوأذ،الكوكبيةالأجرامعنالمعرفةعلىللحصولالفضاءفينسافرأنحتى،والعفل

رمنذ.الأرضلادا!ةالاسلاميةوالأخلاقوالتكنولوجياكالعلمتعالىاللّه(آيات)إشارات

النظام)الشمسيةالمجموعةلاستكشافالذهبيالعصربدأ9115عامتلتالتيالسنوات

قادرينكانوأالذينهمالمسلمينكيرأنَّإلا.الفضاءمنالأرضواستشكاف(الشمحصي

العلمانيةوتكنولوجياتهم،علومهمالاقتصاديةومواردهمالعلمانيينعلطئهمحشدفيوراغبين

الأخرىوالحواسالإلكترونيةالوسائلطريقع!والمعرفةالفهمهذامثلعلىللحصول
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حضارةأوشعبأالحديثةالقرونفيالمسلميننحنكُناوقد،الأؤلوماتيكيةالفضائيةللمركبات

171:البقرة!لايعقلونفهمعميبكمٌ)صم64ٌ:الأعرافعيمين)قوماًعمياء

والمعرفة.للملاحظةالقابلةتعالىأدلّهلآياتظهورهمأداروالأ!م

لمدةالعالميةوالسيطرةالعقليةالسيادةعلىالأوائلالمسلمونحازفقدأخرىجهةومن

(الميلاديعشرالرابعاالثامنالقرن،الهجريالثامناالثانيالقرنمن)الأقلعلىقرونستة

.1(حسنةأسوة"ظلا!نيذمحمدللنبىالحسنةوالقدوةالقرآناتبعوالأنهم

المسلمينم!كلصرفُهوالكتابهذافيالتوضيحيةوالرسومالنصمناطدفإن

نإ.الإسلاميةوالفضيلةالعلمفيأخلاقهعقلانياًيكتشفوالكىالقرآنإلىالمسلمينوعير

لم)ومنالبشريةوعلىالأرضهذهعلىلعنةٌوتكنولوجياتهاوعلومهاالعلمانيةالشعوبكل

.04:النور!نورمنلهفمانوراًلها.لئةيجعل

69
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oma(الذوابة)كوماالمجرىالعنقود-ا cluster:!ك

منترىهلالبهمرفارجعتفاوتمنالرحمنخلقفيترىماطِباتاًسماواتممبعخلقالذي)أتعالىقال

.34-:الملك(حسيروهوحاسئأالبصزإليكينقلبكرَتينالبمرارجعثم.ئطور

العنقوديحويوتد،(النجومبلايننأ،وملايينوالعبارللغاز)تجفَغ:بأنهاالمجرةالحديتونالفلك4علمايعرَف

هوم.العنقودقيالادلعينالمجراتإحدىرهياللبنيةالدربمجرةمنهىالخمسية!مرعتناوإذ.المجراتآلا!

؟السحاواتأوالكونهذاير

طولعلىمحمولةٍأمريكيةبعدسةبالعينرؤيهائمك!السماءمنمنطقةٍقيالمجراتمثاتالصورةهذهتظهر

وآلافكبيرةمجرة01،؟حوالييضمالأرضعنضوئيةشةمليون003يبعدالذيكوماعنقودأنوئقذر،ذراع

.الصورةقيبريقاًاكتزتبدوالتىوهىضوليةسنة(0001،3)4881ءلأمجرةق!رويبلغ.الأصغرالمجرات

.82:الزخرف!يصفرنعماالرلقوربوالأرضالسماواتربسبحان،!:تعالىقال

v?
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:Cartweelكارتويلجمرة-2

.68ةغافر(لمفيكونك!لهيقولفإنماأمراًقضىفإذا،يميتيحييالذيهو):تعالىقال

إلىعنرةتدخلالحمغرىالمجراتإحدىالق،جعلوركلا.تقريباًالساعةفيمبلمليونيبرعةالمجراتتَسمبَح

أمامهاوالغبارالغازقذفإلىأدىمماالطاقةمنموجةالتصادمهذاأحدثوقد،سنةمليون102قبلألمجرةمركز

قوسعةحلقةفأنتجتوضعطتهالمجرةلىوالغازالغبارالموجةهذهسخَتوقد.الساعةفيميل0002".نحو

جوا!ثاأحدم!المجرةهذهحجمويبلغ.الجديدةالنجرممنللابنعدةولادةعنيكشفوهذاحولهالامحةزرتاء

الأرض!.عنضوئية!حخةمليون5".وتبغدضوئيةمشةا5"...الآخرإلى

89
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الشمسية:المجموعة3-

.16:الفرقاذمنيراً!وقمراًصاحاًليهاوجعلبروجاالسماءقيجعلالذيتبارك):تعالىقال

اللبنجة()دربالمّبانةدربمجرةقيالأعضاءبلايينمنواحدةهيالشمسيةمجموعتناأنالعلماءيعتقد

الكويكباتمنوحزاممتعددةأئصارذاتكواكبرتسعة(الشمس)،احدأنجمأتضموهياليسار--أعلى

إلىالأبعدمنوهيللشمسبالنسبةومواقعهاللكواكبالنسبيةالأحمجامالصورةوتظهر(صغرى)كواكب

ببنالكويكباتحزاموبقع،عطارد،الزهرة،الأرض،الريخ،المشتري،زحل،أورانوير،نبتود،بلوتو:الأقرب

يخ.والمرالمشتري

11
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1السوبرنوفاحولالغانلةالحلقة-4 9 AV A Super Nova:

إنهبلىالموقىيُحييأنعلىلقادربخلقهنيعيَواوالأرضالسماواتخلقالذياللةأنيرَوا!أ،أ:تعالىقال

.33:الأحقا!!تدرشي،كلعلى

استهلكتتدمتينةتديمةضخمةنجرموهي،التوهجفائقالمتفجرالنجمأ،الجديد،)النجمالسوبرنوفا

هذهوتظهر.8791عامفي8791!السوبرنوفاانفجروقد،.هائلةانفجاراتقيهليوممنلديهاتبقىمامعظم

تمفككرسوفالأنفجارعنالنالثئبالحطامتحيط،صرئيةسنةار4بُعدهايبلغالغازم!إهليلجيةحلقةالصورة

التيالمعلوماتHubbleهابلالفضا؟نلسكوبوئقدم.بهاالحطامهذااصطدمكلماتدريجيأالغازيةالحلقةهذه

وموءاا.النجومتطورعنالنظرياتلوضعالعلصاءيستخدمهاسوف
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'Catالقطةعينسديم-5 s Eyeالميت:النجم

.75:الواقعة6!النحومبمواقعأقسمفلا):تعالىقال

أينيومثذالِإنسانيقول،والقمرالشمسوجع.القمروحسف.البميزبرقفإذا.القيامةيوئمأئانَيسألث!

11-6؟القيهامة!لمفرا

انفجاراتفيميتنجمقدفهاالعازمنضخمةلئخبوهى:الكوكبىالسديمئيةالملونةالصورةهذهتظهر

انفجارفيتذفتاغازيتينبغيمتينحديثانفجارعنالناشعالمتوهجللغازالمتطاولةالقذيفةعلوقتوقد.متتالب.

فهي،ممثابهةبطريقةتموتسوفثهسناأنالعلماءوبعتقد.فيهالكثيفةالهليومنواةهىالميتالنجمربقايا.سابق

قيالغاريةالمقذوفاتمنماترميهيستمروسوف،الأرضتبلغحتىوستنضخمالهيدروجينيهةنواتهاتستهلكسوورط

كوكبس.سديمإلىالشمستتحولحتىالتوسع
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نجمنا:الشمس6-

لقوملآياتذلكقيإنبأمرهمسخراتوالنجرموالقمروالتهسوالر!ارالليللكم!وسخر:تعالىقال

.12:النحل!يعقلون

Coron+،1للشمسالتاجيةالطبقةلحرارة،الأبعادثلافيشكلاً،الفضاءمنأخذتالتيالصورةهذهتظهر

ذاتمخاطقالكبيرةاللامعةالمناطقتكونأذوئقذر(الكاملالشمسترصعر(الشمسيالجوي)الغلاف

الداكنةالمشاطقأما.الغازاتلليالمغناطيموالحقليجتذبحميث!ئويئدرجةالمليونعلىتزيدحرارةدرحات

وتخدفقالشمسيةبالرياحوتسمى(وإلكتروناتفوتولات)المشحولةالجسيحاتاالذراتتنتجتاحيةفجوأتفهى

وتياراترالفصولوالمناحالطقسالشمس!قوةوتسبب.تقريباًثااآ107بمفدارالشمسيةا"لمجسموعةيرالأرضاباتيه

تعالى:ؤالالأرضمنالمستخرجالوتودكذلكطعامناكلمصدراللةجعلهاوقد.الحالهواءودورةالمحيطات

.441:عمرانآلالشاكري!!،اللة!و!حيجزي
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:النوويالمفاعل-الشمس-7

خلقما،الحسابالسنينكددلتعلموامنازلَوقدْرةنورأوالقمرضياءًالشمح!جعلالذيهو):تعالىقال

.ه:يرنس!يعلموذلقومالآياتيفصّلبالحقإلاذلكاللَة

مليونأ4بيقدرماإلىالنواةئسخنديهاوالهيليومالهيدروجينذراتالتحامإنإذ،لوويمفاصعلالشمسإن

هيالشمسيةوالبقع.مثويةدرجةمليوفي2إلىالشيسسطحفوقىCoronaالشمسياجمليلويسخنمئويةدرجة

بآلافأعظمالمغناطيسيةحقولهاولكنمئويةدرجةء4..حرارتهادرجةتبلغإذسطحهاعلىوالأبرداللظل!ةالمناطق

المغناطيسيةالحقولمن(الشمسيةالرياح)المشحولةالجسيماتبعضوتفلتالشمسسطحبقيةحقولسالمرات

.Auroraالقطى(الشمق)الفجروتحدثالأرصبجسيماتوتصطدم
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8-بلوتو:

إلاتنفذونلافانفذراوالأرضالسماواتأقطارمنتنفذواأناستطعغإنوالإنصرالجنمعشريا!:تعالىقال

.33جالرحق!بسلطان

د)الشمسعنكوكبوأبعدوأبردأصغرهووبلوتر.شارونوتابعهللوتوعنالفنانتصؤَزهىالصورةهذه

الرحمةوتصور.لعدالهفضائيةالمركباتتزرهاالذيالشمسيةالمجموعةفيالوحجدالكوكبوهر.مبليون6نحويهعد

ففيائيةمركبةبإطلافوذلكلاسشكشافهماتخجلطناسا"11كانتوقد.شارونسالحمنلمعاناًأكزبلوتوسطهح

لقوانينليفقاْرمفروضممكنالفضاءاستكشافإنّ.102،عامنهايةمعبلونوإلىلتصل0002عامعاليةبسرعة

والطبيهعية(الفلسفيةالعلومفيالله

4"ا
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الطبوكرافية:اطارطة:الزهرة-9

،16:الفرقاد!منيراًوتمراًسراجأ!اوجعلبررجأالسماءفيجعلالذيتبارككلأ؟تعالىقال

التابعةالفضائبةالمركبةأرسلتهاالتيالرادارمعلوماتعلىلناغتقريبأبكاملهللكوكبحارطةًالعلماءرسم

Pioneerأبدأسحلحهرؤيةئمكنلما.لناسا Vinusطبوكرالبةوتظهر.بالغيومدائماًمغطَرالزهرةلأنلينوم!بايونير

)بالأزرقومنخفضات(رالأءمروالأصفر)لالأخفرمرتفعاتم!يتألفأله(لهالسطحبة)السماواتالزهرة

الكوكبسثلحمن6(/،خوئغح!ى(المزرقوالأخفر!الفاوالأخفرخالفالالأررث)مخبسطوسهل(الداكن

فقط.م0101حدودوارتفاعاتهوتختلف
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Shoemaker)9ليفيشوميكر-مذدب-01 Levy9)المشتريوكوكب!

.91:العنكهوت!يسبراللَةعلىدلكإذيعيدهثمالحلقاللةيمدئكيفيرواأأو!:تعالىقال

ليمي-شوميكرمدنْبممشظية21صتوسلسلةللمش!ريمحتلهفةصورصتالمركبةالسولآهدهحمت

.(Dozen)9البتلعثراتالمشترممبحولالمذنّىدارولقدالفصاء(في2مليولىرا1بعدعلىتفشطالدي9

عااتموزلىمنهاقز!عندماالمشتريجاذليةبتألير،الصورةفييبدو؟قطعإلىخطماقدبأنهالعلماءويعتقد

م!نة.بلاي!س4م!!أ!رقج!!محموعتخاولدتعندماتشكئترالجلبدالغبارص!قطعهىوالمذلبات.2991
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:بالمشتريالمتعددةالمذنباصطدامات-11

الأرضبهمتح!نشاإنوالأرضرالسماءم!وماخلفهمأيديهمماببنإلىيروا!أفلم:تعالىتال

.9:سحأ!ميبعبدلكليلآيةدللثفيإنالسماءمنكسفأعل!3نسقطأو

شوماكير-شظاياإلىالمتحولتبالمألاصطدامليجةستأثرةالمشتريعلىمواقعثمانيةتحديدتملقد

9.ليفي

المواقعوتظص.للمشتريالجويالغلافشظيةآخرتدحلأدقبل1491تموزوالصورةهدهأخذت

هيهذهكانتولقد،ت!حادمكلأنتحهاالتىالخاريةللكرةالكيمجازالحطاءعنعبارةوهيداكنةلطخمنلالمتأترة

حدوثه.يراقبونثموم!المدنبهذاتحطمعمدماكوكباًيضر!سو!مدئباًلأدالفلكيودءاايتنبأاليالأولىالمرة

.عامأل!كلمرةالمشتريالحجماهذامتلمدمدنباتتضربأنويفترض
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:Caspraوجماسبرا،daوقمرهايداالكويبهات-21

علىتقعأنالسمياءوئمسكرأمرهالبحرفيتجريوالفلكالأرضيمالكمشخراللةأنترأأ!!تعالىقال

.65:الحج!!رجملرؤوفبالناساللَةإنبإزنهإلاالأرض

تربصشأخذتصورةأول،9891أولتشرينفياطلقتالتي،جاليلوالفضائيةالمركبهةألىسلت

إشكأ،3991آبقيDactylداكتيلالصغيروقمرها!لوايدا1991أولي!تشرفيGaspsجاسبرا.للكويكبات

الشمسيةالمجموعةتشكلفترةخلالم79جاسراعرض!كانوقد.والشقوقالفوهاتتشوههاقياسيةغرأجرام

الكيزكيةالجسيماترئسمى.أخرىكوكبيةأجراممعفاجعتصادمبعدآاا*12ء91يساويالآدولكنه

تسببأنويمكنها،غالباْالكويكباتمصدرها،يكون،تحترقأنقبلالأرضيالجويالغلاف3خلتدعندمانيازكاً

ع!مغيرةجسيماتع!عارةوهىالأرض!ءمملىيوميأشهابمليون021بنزلحينفي،كبيرةكانتإداكوارث

محنرفة.
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القمر:علىالهبوط-13

والجبالوالنجرموالقمروالشمرالأر!فيوسنالسمواتوسلهيسجداللةأنترأأ!ال!:تعالىقال

مايشاء!يفعلاللهإذمكرممنلهفماالثديهنومنالعذابعليهحقًكثيرالناسسكخيروالدوابوالتحجر

.18:الحج

اللةخلقكيفمعرفةعلىللحصوإ،الإنساذعلىواجبأالح.،،السفروالتأملادظرالقدراللةحعللقد

فيجسمأولالفمرأصبح691!عامتموزوفي.رالطبيعيةالمعنويةلقوانين!خاضعأواستخدامهوظائفهوجعلالكون

العلومبوساطةإسلاميةكونهامنبدلاًعلهممانيةعالميةبرؤيةنفذتقدالمهمةهذهأنإلا.الانسانيزورهالفضاء

مسلمينوغيرعلحانإن4فضاورؤاد(الأمريكبةالمنحدة)الولاياتإسلاميةغيردولةتطورهاالتيوالتكنولوجميا

.1711عامحزيرانفيالقمريبالتجوالقاممنأولَعشرالخ!سةألرلوالفضائيةالمركبةروادوكان.أمريكيين
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القمر:إلىبعثةأول-41

!(يؤفكونفأفىاللَهليقولنوالقعرالشص!وسخروالأرضالسماواتحملقمن3سأك!رلئن:تعالىقال

.61:العنكبوت

منجزءهىيمينهفيالواقعةم!المنحلقة312رإن.نفسها!جهاالأرضرحولدورانهإتناعالقحرم!يمظهر

يغحلاالتى(الفحريةالبحار)6،آ"7أ3الماررلاهيالداكنةوالمناطق،أبدأالأرض!سرؤيتهلايمكنالاتيالطرف

أتدمصخودمنتكونتالتىلحالأرعايا6ا؟جلأ!ا3؟دما!االمرتفعاةالأراشسفهيالمضيئةالمناطقأساالبازلتيةاللافاتدفقات

صورأوأرسك9591عامالقمرإلىوصلماأول"،3.3،لىأفضائيةالسفيفةكاتوتلىاكبرْفوهاتط!تحتوى

و-معواواستكمئفرا9691عامالقمرعلىعترالاثناوروادهاالأمريكية11أبولوحطتوقدالبع!د.كلرفهعن

جيوفيزيائيةعنالكثيرمعرفةتمفقدالحينذف!ومند.العلصيذبالتحاربوقامواالفوتوغرافيةالصوروأخذواالعينات

.الأخرىومزاياهالقمر
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القمرةسطح-51

لهمفما.طبقعنطبقألتركب!.اتَسقإذاوالقمر.رمارسقوالليل.بالشفقللااقسمثغ:تعالىقال

2(1-ا6ةالانمت!قاث6لمألايممحدونالقرآنعلإ+اقرى"وإذا،رؤسوذلا

بردوعندمامنصهرةصخورأسهةبليونt,4قهلحياتهلدايةفيكادللقحرالخارجيا:لزءأنالعلحاء2

القوةبلأتوقدأفيهالرعرةالمرتفعةالأراضيلشوءإلىأدلىمماسنةللا!ت4ماقبلح!ىالكويكباتتصمتهوتجيد

تعيرالحينذلكرمنذسنةبلا!ن3قبلماحتى(القمريةالبحار)الماريارأحدثتالعملاتةالفوهاتالواسعةالركانية

.ببطءالقمريالترابالشمسيةالريا!آوئقلَبسحلحهالعركنيةالميارك
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الفضاءمنالأرض،مراقبة

:-الأرض?6

ويححفكفييمائفسدمننجهاأخعلقالواخليفةالأرض!فيجاعلإقيللملائكةربكتال!واذةتعالىتال

I"i03:البقرة!تعلمونلاماأعلماإفيقاللكونقدس!بحهعدكنسبحونحن)

يؤلفحمويعلافبهويخيطالسيضاءوعيومهالزرقاءبب!حارهبسهولةالفضاءمنكوكبناتحديدئمكن

الكوكبإنه.فدرجة131-إلى041بيزماحرارتهدرجةونالاق.منه2./!واكسجينمنه/(68الشروجيز

حقلأالكبيرةدورانهوسرعةالمنصهراليكلمعدنمنالمكولةنواتهأوجدتوقد.نعرفها؟حياةفيهالذيالرحيد

الشهب.ومنالشمسرالِإشعاعمن-ممحيهمغناطيحسياً

112
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-لم،؟ء1ء!!1لأ!بملا،كا*+الم؟للا

لا!ءكا"سأ:الا!/ألأ1/3،!حص+

:والففماءالجويةالأرف!طقات-71

!راحاً!الحتحمسسجعلنورأفيشالقمروحعلىأطباقاً!طواتيبر!اللْه"حلقكي!ترواأأولمأِةتعالىقال

(17-01:حطلو

إلىالأرم!سطحص-وتمدTroposphereالسمليالغلاف:!لمقاتعدةإلىالأركأىالجوياغلافروائقحسم

edالطمقيلا!الع.فوتهاأ!أميا01-6أرتثا Stratosphereيلأ.03خوإلىأميال601-ص!ارتفاعا!وه

و!تلعإدالأقلالحرارةدرجةذاتالمنطقةإلىهـيلأد.-31ارتفاتعاسوهوMesosphereاعلاهـالأوسطفىا

بسرعةالحرارةدرحةترتمعجتالمنطقةإلىميلأ5،ارتفاعاىThermosphereا-لرارفيسالعا،دى!صدرحمة31د-

وهوالأرضرالحويالغلافلىمنطقةأبعدهولممغ،؟،ا"30ا-فارحىوالغلا!.فدرجة27؟.صأكزإلىاصحمم!

أيةلئمديجدأضجروالم!واءحيتالأرفدفرقميلا00نخوارتفاعارريدألأنهالففاعويزدى.قلي!هواءدو

النظا!ية-حرارشااررجةتملغالتىالطبقة)Thermopauseالحراريالفاصلتتصمنأخرى!لبقاتومناك.مقاومة

!الأرضسطح"ر!Biosphereا-لبويرالغلاو،هـ(درحة27؟؟
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:المغناطيسيانوالألىضالضمم!حقلا-81

وحفظاْبمصابيحالدنياالس!اعوزيناأعرهاحماءصقيوأوحىيومينفيحمواتسلع)فقضاهنةتحالىتال

(21:فصلت!العليمالعز-نرتقديرذلك

ذأإلا.الساعةوميلمليوننحوتبلغبسرعةالشمسيةالرياحتسمىمعنَمحونة-جسميماتالشمسترسل

تحييالثىوهوحولهفقاش.تشكلإلكترونيةوتياراتمغناطشية3حتمولتسودهللأدضالأعلىالجويالغلاف

المادةمزالحليطهذا.العلويالجويالغلافهذاالشمسيةالرياحتواجهعندما.الجسيماتهدهمنالكوكب

.الأرضإلىالشحمسمنالالاقةمنهائلةكماتيحول،والمغناط!سبةوالالاقة
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:Aurora(القطبيالفجر)القطبيالشفق-91

.7-6شالصافات!ماردشيالان!لىمنرحمفظاُ،الكواكببزينةالدنياالسماءزبناإنا!:تعالىقال

علىالفضا"علىوهى،وإلكتروزاتبروتونات،مشحونةجسيماتمنللشمسالجويالغلافلفيتاً

المغماطيسيير.الأرضقحلبىعندريكثفهايحدفهاالأرض!حولالقويالمعناط!الحقلأنإلا،ثهسيةرياحشكل

،Auroraالقط!ىالشفقتدعىوزرتاءوخفراءحمراءأضواءوتنتجالأرضيةرالنتروجيراكسجين-مجزيئاتوتصحلدم

رؤيتهويمكن.الأًعلىالجويغلافهافيالأرضسطحعناكثرأوميلا07ًارتفاععلىالقطبيالشفقظهورويحصل

-جسيماتم!الأرصتحمىالأرضيالحويللغلافالمغناطيمسيةاءلقولفإنرهكذا(كبيرةارتفاعاتطام!

.62:عمرأنآل!قديرشيءكلعلىإنكافيليدك...الملكمالكاللهمقل":تعالىئال.المؤديةالشحس
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المدارية:للأقواسبنفسجيةفوقصورة:الأرف!الجويالفلاف-92

!مإلا.رحيمشيطانكلم!وحفظناها.للناظرين،زيناهابروجأالسماءفي-حعلنا)ولقد:تعالىقال

.81-61:الح!جر!مبينشهافيفأتبعهال!سمعامشرق

الاشعاعتمتصالتيالمغناطيسيةواطقرلالغازاتم!غلافاًللأرضالأعلىالجويالغلافيكوذأنئعتقد.

لقةُشرالمغماكليسيةوالحقولوالأيرلاتالغازاتهذهبينالتفاعلىويتج،الفضاءمنالقادمةالمؤذيةالجسيماتوتحر!ا

رخلتالتىالملرثاتأنمنويخاف،عل!اتوجدأنلعرفهاالتىللحياةلايمكنبدونهاوالتىالأرضحرلحافظةً

هذهاخذتوقد.النثاكلاتهذهمثلتأثيرترىأنالآلاتوتستطيعالتفاعلاتهذهتغيرقدالجركطالغلاف

جمتآلةبوساطةالقطبيةالمنطقةرحولار+لةالمدىالمناطقلوقالمتوهجةالأكمسجيندراتقظهرالتيللأرفه!الصورة

.الغازاتهذهتصدرهالذيمابممسجيالفوفالضرء
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الأربع:الارتفاعات،الالبقيالغلا!فيالهواءوفحغطحمرارةدرجة-12-42

والشجروالنجم.لمجسبانوالقمرالشمس،البيانعقمه،الانساذخلق،القرآنعمَ،الرحمن!:تعالىفال

والأرض،الميزانولاتخسروابالقسطالوزنوأنيموا،الجزانفيألاقطْغَواالميزاد،ووضعرفعهاوالسعاع،يعسجدان

الرحمنت!تكذبانربكماآلاءنجأي،والريحانالعصفذووالحبن،الأ؟مذاتوالنخلىفاكهةليها،للأناموضعها

.\3-ا

فيمبول!:الصنعيالتابعبرناع

شكلعلىالأرضمنتشعالتىالحرارةLIMSالطبقيللغلافروا-لمراءتحتالحافةرصدجهازيمشف

عندالأدفىالحرارةبدرجةالمقيايرويبدأ.نحتلفةبألوانزستوقدالحرارةدرجاتوئعسجلحمراءتحتإشعاعات

سجلتوقد.الأبيصباللون592Kالدرجةعندالعظمىالنهايةإلىويرتفع،كَنالداالازرقباللون،درجة175

مرفيقيالشماليالق!ريبدوالخسماليالكرةنصففوقا719شباط25-12لينما4الهواحرارةدرجاتكل

لدرحةالكبيرالارتفاعلمجنعالمظلةمثلالأرضويحمىالقويةالشص!أشعةالغلاهـالطبفيويمتص.كلهاايلأرلعالصور

الإنسانوعلى،الالبقىالغلاففيالوافعالأوزونهوتغلفهالتىالحافظةوالبطانيةالدرعوهذا.الحيويغلافهاحرارة

العلموفيوالقيمالأخلاققياللّهقدرهالذيبالتوازنيتقيدوأد،للأرصاللَهرحمهالذيالبيثيالتوازنيحققأن

.رالتطوروالتكنولوجيا

الغلافقمهْقربمليبارا51الجويالضغطليبلغ،ميلا22ًارتفاععلىالهواءحرارةدرجات12-19

فيالحرارةوتكوذفقطمليبار5الجويضغالهيبلغجداًضعيففالهراء،الأرضفوقميلأا221ارتفاععلىالطبقى

درجاتها.أعلى

ميلا91ًارتفاععلىمليبار01الجويالضغطيبلغ،ميلأا9ارتفاععل4الهواحرازهرجات

زرقاءمناطقشظهرةالحرارةدرجاتوتنخفض.مليبارا0الضغطقيبمرتيناكإراالواءضغطويكود،الأرضلوق

الشمس.منالقادمالاشعاعسكبيرةكميةلايمتصأالوا؟لأناسر

الأرضفوقميلاًا5ارتفاععلمليبار03الجوىالفغطيبلغ،ميلاًا5ارنفاععلىالحرارةدرجات-23

وتبلغغالباًباردةمعتدلةالحرارةدرجاتتكولىومليبارا3ً؟حتىاالواءضغطويرتفعالجويالغلاففياكثرهواءمع

الشصالي.القطبحولأبردهاقيتقريأممادر!235

أميال01ارتفاععلىمليمارا00الجويالضغطيبلغ،أميال01ارتفاعكلالهواء!حرارةدرجات-24

وتكونمليبار01"يبلغاذالأعلىهوالطبفةهذهفيالهواءضغطويكرنالجويالغلافأسفلقربالأرضفوق

.الجوىالغلافرارتفعناكلماترتفعا-لراةدرجاتأنإلىهذهالصوروتشير."حداًباردةالكليةالحرارةدرجات

138:يس!االعليمالعزيرتقديرذلك)-تعالىقال
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:0991-9791الطبقيالفلافأوزودطتركيز:الأورونثقب-52

وإزا.الخحسامألدّوهوقلبهقيماعلىاللَةوئمخمهدالديخاالحياةفيقولهئعجبكمنالناسومن):تعالىقال

.2؟د-2؟4:البقرةلأالفسادلابطواللَة،النسلالحرثوئهللثفيهاليفسدالأرضفيسعىتولّى

991عاممنذالطبقىالغلافىأوزونتركيزفيتغيراًىسرالاثنيالصورةهذهتَظهر V0991عاموحتى

ريفهر.الجنور،القحلبفوقمناطقهامساحاتتاقمهمتوقد.للأوزرنزمركيزأعلىوالأصفرالأحمراللرنانوئبير

والنباتالإنسانحياةلحمايةفروريالأوررنإن.الأقلالتركيزذاتالمناطقالقطبيةالمن!ةفرقالقرمزياللون

الغلا!قيالأخرىالكيميائيةللتفاعلاتالطاووءبتر،يديقومولكيالزائدالبنفسجيفوقالإشعاعمنوالحيوان

وذلكالأدضعلىالحياةأساسشاددالسمعادةأجلمنوالتطررالتقدمباسمالانساننشاطاتوإن.الطبقى

:البقرة(،خيرهورلمالذيأدفىهوالذيأتستبدلون،):تعالىقالالأوزونطبقةاستقرار،تدميريكناإن،بإفساد
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ميلأ:أ9بعدعلى،9791=أيام4:الطبق!الغلافأوزونتوع-2-92،

ناسا،أداةسحلت،32:الأنبياء!همعرضونآياتهاعنوهممحفرظاَسففاًالسماءوجعلنا!:تعالىقال

أيامأربعةقيالجريالغلافأوزونتوزع،LIMSلحشراتوسفيرالطقيللغلافالحمراءتحتالحافةرصدجهاز

الأرضفوق!يلأ91ارتفاععلىالحثماليالقطبحولالشماليالكرةنصفالأربعةالصورهذهتفحص.نحتلفة

الأزرقباللونللأوزونتركيزأقليظهرا2وحتىالصفرمنيبدأمقياسوعلى،مليبارا.ر"هواءوضغطتفريساً

الجويللغلافبالنسبةنسبتهأنمنالركمعلىالجويكلافحالميئةجداًضروريوالأوزرن،الأحمرباللونتركيزوأعلى

جا-اَ(قليلة

وسرطانالشمسيةللحروقالرئيصىالسببتعتبروالتىالشمسمنالبنمسبمحسةنرقالأشعه"الأوزونشص

الجلد.

كببرةمنطقةشبهاط6فيالأولىالحررةتظهرت!791،شباط6،الأولاليومقيالأوزونت!ين26-

.الأزرقبالظلرسمتوقدالأورونبثيزمنممخعفمةمستوياتذاتال!صاليالقلإطقرب

نأشباطا6لاأخذتالتيالصورةتظهر:شباكرا6،الثافياليهوملىالأوزونتركيز27-

ليححستالاوزونتركيزمنهااختفىالتيالمنحلقةوتلكالتركيزمناطقت!رتوقدالمناطقهذهحولغْركقدالأوزون

المؤذيئ،الشمسرأشعةستمامأمححيّة

التغيرفيوتركيزهالأوزودمناطقاستمرتة9791شباط،23،الثالثاليومقيالأوزونتركيهز28-

استمرتوقد،هولأشاقيالأوزرنمن%9،على،الطبقىالغلاف،السترالوسفيرويحتوي،شباط32حنىوالتحرل

.للأوزودمنحفضةتركيزاتالصهحورةهذهقيالأزرقبالظلوهىالمناكلقبعف!لدى

قيالتزايدإلىوالأءمرالأصفراللوذغال!يثير:9791اذار1،الرابعاليومفيالأوزودتركيز92-

الفوقالشمسأشعةم!أيضأوالحيراناتالنباتاتحيهاةبح!فالأوزوناذار-أولبدايةمعالأوزونتركيز
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السعوديةةالعرليةالمملكة،الحلزوليالمتطلقالئيار0-3

ينفعمماالبحرفيمخريالتيوالفلكوالخهارالليلواختلافوالأرضالسماراتخلققي)إنً:تعالىتال

والسحابالرباحوتصريفدابةكلمنيىااوبثمرتهابعدالاًرض!بهفأحياماءمنالسحاءمناللةأنزلوماالناس

.416:البقرة!يعقلونلقرملاَياتوالأرضالسماءبيرالمسخر

-حرمةوهى،الأحمرالبحرعبرالعربيةالجزيرةإلىالسرداذمنيمسّدملنفاًسحاباًالغرثطالمناللقالتياريسبب

وتسخخدممضعوط!!ححبحزمأعمدةالمنطلقالتيارمناطواءتياراتحوَلتهاالحلزونيةالغيوممنومكثفةصيقة

المنطلق،التيارسرعةلحسابمئحبحزمةِكلذروةبينالفاصلةالمسافة
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:عمان،الفريدةالفيومممرات31-

الودْقلترىكسفاًويخعلهيشاءكيفالسماءفيفيبسطهسحابأفتثيرالرياحلرسلالذياللة!:تحالىتال

قبلهمنعليماينرلأرقبلصتكانواوإن.يتثروذهمإذاعمادهمنيشاعمنبهأصا!فإذاخلالهمنيحرج

.41-48ةالروم!لمبلسين

مركباتلىالمتتاليةالملاح!تلطوات!االمعالمأحدأضياعلىالعيومممراتأوالحزميةالسحبالشمستعرهـأشعة

تاريكونأذويمكن،الريالتيارالمنخعض!المسترىلىصعيرةدرامةعنالسحبهذهنشأتوتد،المكركيةالفضاء

حرارةودرحةالمحيطحرارةدرجةب!تقليلأاختلايخاًهناكأنإلا،الموماليالياربتاثيرللتسخيرثعرض!قدالهواء

،عمانلىا!لةم!معينةأوقاتفيفعليأمستحرأيقىللمحبالفريدالتشكلوهذا،الجو
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الأولى؟المورة:للأرضالحيويالغلالى32-

؟،المححب.تصقريثاللةر*مةإنوكلمعأخوفأرادكوهإصلاحهابعدالأرصو!ولائفسدوا:تعالىتال

.56:الأعراف

قيرير!ص!الأرص-كوك!لرزاعلايمالعتةتا-متهالذي،الوضيحىالريس!اهذامعلوماتجمتلقد

بمتعورة0066صأكثر!مركمةك!ورةوهىالمحيطتسمويشير،كاملبيحىكنظامالأرضرلدراسةصناعيين

مركبة-الأرضناتاتس!ورة(ولارا!سبةلاكلافيةاالمرمورةالباتاتووفرةتوزعإلى8691-ا789عامىبينما

الصماعر.للقمردورةاد.،.خلالج!عت8491-ا81!سنواتكللاثمعلوماتمن
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:كندا،كوبيك،المندمجةمانيكوجمانلوهة33-

سحابيقولواساقطأالسماءمنيهسفآَيرَواوإد،يحتركونعمااللهسبحاناللةغرإلهله!اأمر):تعالىتال

الطور:!يمصرونرلاه!اشيئأيهدهمعمالائعييونم.ئصعقونفيهالذييومهعيلاقواحتىمركوم.فذرْهم

43-46.

التيالأرضيةالفوهاتاكبراحدىهىم65وقطرهاManicouganمانيكوجاندوهةأنالعلماءيعتقد

نهايةهمعصوراتمثلالأنولىبعف!انفراض!إلىأدلىقدكويكبياصطداميكرنوقدسنةمليون002قبلتشكلت

Crataceousالطبابريالعح!ر Periodأثارقدالمأساويا،صطدامهذام!ليكودأنولالدَ،سنةمليرن06فبل

بعم!حياةاستمرارأجلم!عنيفةبيئيةت!راتوممببتالحرارةدرجاتوخفضتالش!س-ححبتعازقيسحابة

،الخلوتات
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يئ:مورلتا،"؟اكأا!!لمثاتبنية-43

و*مرليضجددالحمالومنألوائهانحتلفاًئمراتبهنرأخرجناماغالسسصاءمنأنزلاللةأنترأ!):تعالىقال

نإ.العلماءُعبادهمناللّهيخش!إنماكذلكألوانهنحتلفوالأنعاموالدوابِالناسومن.سودوءنمرابيبألوانُهانحتلف

.28-27:فاطر!غفورعزيزاللّه

للبعئاتبالنسبةبارزةجيولوجيةفتنة،تقريبأم05وقطرها،صحارىلصحراءالدائرىالمعلمهذاكانلقد

اطت.بئأثيرتعرى(دائريةطية)،متضاسبأمرتفعأتكولىأنالممكِنوس،الفضائية

Paleozoccالقديمةالحبيبيةالكوارتزيةالصضررهىبنيتهائميزمازاهم Qurtzesرتبدو.المقاومةطبقاتمن

التركيبيالاختلافالىاللونلىالاخئلافروويعود.4الساعةموءَيادنأسفلإلىواضحةالصدوعبعض

.الصخورتكويناتفيالجويةالعواملوأثرالمعدفما
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العربية:الجزيرةشبط:المتفرعالممرفنمودج35-

.81:المؤمنون!لقادرونبهذهابعلىوإناالأرضفيفاُسكئاهبقدرماءًالسماءمنوأنزلنا):تعالىلق

لمجارأعظمأحدهوالخاليالربعفي(شجرةشكلعلىإالمتفرعالمياهتصريفشبكةأوالمصرفنموذجإن

كانالأخيرالجليديالعصرمنالأرضانبثقتعندماألهالجيولوجيونويعتقد.العربيةالحزوةفيوهوالعالمقيالرمال

هرممااكزمرتفعأمطارسقوط،معدلمعتدلمناخذاتعشيةسافاأراضى،الصحارىصحراءمثل،الخاليالربع

هذهأصبحتالمناحتغيروعندما،ا!نفياولحليةالجبالمنالقادمةالسيولبتأثيرافوزجهذانحتوقد،الآن

الحجر.فيافوذجهذاوخفراستثنادبشكلمجدبةصحراءالمنطهقة
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معر:(0791)ناصروبحرةأسوانسد36-

النارقيعلإ،يوتدونوممارابياَزلدأالمعيلفاحشملبقذرهاأوديةفسالتماغالسماءهمنأنزل!):تعالىإ،تا

فيفيمكثالناسيخفغماوأماجفاءًفيذهبالزبذفأماوالباطلالحقَاللةيضربكدلكمثلهزبذمتاعأوحليةابتغاء

.71:الرعد!الأمتالاللةيضربكدلكالأرض

مقابلالمرويةوالأراضى،للسدبالنسبة4الساعةموقعفيالطائراتومهبط،ناصرو:يرةالنيلخهررؤيةويمكن

العصورخلالتشكلتتصريفشبكةنموذجالمخحسرةوالمياهالمتفرعةالفروعكشفتلقدالصحراء.صورة

كبير.بشكلالنيللواديالبيئيبالنظاموالبحيرةالسدأخلوقد.الأخيرةالجليدية
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الجزائرة،صحارى،Tifernineتيفرناينكبانحقل-37

أطرافهامنننقممهاالأرضنأتيأنايرونأفلاالعمرعليهمطالَحتىهم4وآراهؤلاءمتعنابل):تحالىقل

.44:الأنبياء!الغالبونأفهم

الكثبانتشكلماعالبأالمحورةنهالوقي.الصحارىفيالمقفرةالأجزاءأكزأحدمنجزءهيالكثباذهده

أما،للرجثابتاتجاههناكفليس!وهكذا،النجميةالكثبانفتسود-جمنوبهافيأمامحدبووجهانحدارذاتأهلة

خلالشئقتتدتكونأذيحتملوالتىالمياهتمربفيتمبكةتنوات!هياليسارألسفلإلىبعمقالمحفورةالأخاديد

الآلى.جدأنادرةالمطريةالعواصفولكنالغزيرةالامطارهطرلفترةفيالأخيرةالجليديةالعصور
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استرايا:،كوينز،نلSimpsonسيمبسونعحراء38-كنبان

ميثأبلدةبهلنحييَ.طهورأماءالسماءمنوأنزلنار-متهيديبإقئشراًالرياحأرسلالذي)وهر:تعالىقال

15-48:الفرقانكفورا!إلاالناسا!رفأ.لىلذكّروابينهمصرفناهولقد.كضرأوأناسوًأنعاماًخلقنامماونسقيه

.السائدةالرياحشكلتهاوقدم03-02ارثفاعهارمليةكثبانهىالصحراويةالأرصرفيالطوليةالخطوطإن

آثارالرماديةالزرثاءالمناطقوتبين.الحوافعلىالنباتاتوتزدهر،المطريالفصلخلالتماماًالجافةالبحبرات،تمتلى

بعحدةسيبسونصحراءأدمنالىغموعلى،البحيرةحولمالحةفضلاتهرالبيفهاءالمناطقبينماالمراكزفيالرطوبة

فقط،9391عاممرةلأرلغبرتفقدجدأً
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الت!ت:هضبةفيالصدوعومناطق،البحيرات،الجليدأخهار-93

معإلهأءحا*جزأالبحري!بيروجعلرواس!لهاوجعلأنهاراًخلالهاوجعلتراراًالأرضقجعلأئن):تعالىقال

.16:افل!لايعلصوناكثرهمبلاللة

باتجاهالغربيةالشماليةاالزاويةفيالارضوتنحدر،أالعافيمرتفعةمنطقةوأعلىأكبرهيالتبتهفبةإن

Tarimتاريمحوض Basin،أولوموراجالجليديالواديمعبالثلجالمتوجالجبلاليسارأعلقولمدرMuztag Ulu

(272 Aقيالزرتاءالبحيرةوتببن.م!دممنزلقصدعموقعوسطهفيالبحيرتينمعالطولافيالوادييكونوقد(م

وقدالجليديةالعصورخلالم3؟؟بأعلىالبحيرةمستوياتكانتلمَد.شطآشااحولواسعةمصاطبالرسط

.الجليديالعصرإنحهىأن!ندتدريجباًبالجفا!المماخأخد
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تشيلي:،ا،نديزوجالساحل-04

.13:الأنبجاء!يهتدونلعلهمسئبلاًلجاجأفيهاوجعلنابهبمتميدأنرواور!الأرضرفيوجعلنا):تعالىقال

والجبالالطولمنبكثناكزتمامأضيفةوهيالأرض!علىالجبالسلاسلوأندمأطولمنالأنديز"جبالتعد

هناكأدتإلام1063تمةأعلىارتفاعلملغحيتتشيلىوCoquimboكوكيمبوقربالأنديزهرهناالموضحة

هذهر-جنربثهالألاع"،،5بنجوفمنحلقةتشَحلتوقدم0004حولهاارتفاعأقل!غوالث!السطسلةمجرممرات

الجانبإن.الأنديزجانبيبينالاختلافاتالخخفضةالشممرأضاءتهاالتىالغ!وموتوضح.البركاليةالمّوةالمنطقة

جدأ.صجافةفهىالمطرفللفيتعشبالتىالأرجنتينسهولأماوخصبجيدبشكلمرويجانبهوالثهيلي
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لأطلسى:االمجط،Bonnieبووفيرعصاإ-14

.71:الملك!نذيركيففسخعلمرنحاصباًعليكمئرسلأنالسماءفيمنأمنغأم!:تعالىقال

فرلْىاللْةشككلهقدمنخفضهواءضغطذاث!نطقةوهو،الأميالمنمئاتعدةتالرهويملغ،الإعصار

الساعةفيميلا05بحرعةغيومأالاعصاريسحبالشمسحرارةتسوقهوإذ.الامشواثيةالماطقفيالمحيطات

Typho+تيفونالهاريالمحيطثهالفيالاعصارهذاويسمى.والدمارالمرتتسببقدكبيرةو-نميوماًكزيرةوأمطاراْ

مراتخمس!مناكثرالأعاصيرهذهوتحدثCycloneسيهكلونفيسمىاالخديوالمحيطالهاديالمحيطجنوبفيأما

تطرهويبلع،والتقب.تماماًواضحثفبرموداعنآ181يبعدالذيالإعصارولهذا،معينةمخاطققيسنويا

.الأمطاروأغزرالرباحأتوىحاملةالعاصفةالغيومحرلهتدورالوسطفيهادئةمنثلقةهر،تقريباًميلأ2،
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الأرجنتين:،الأْند+نرجبال،الجيدأنهار-24

((الحسابيعصوهولحكمهشعقبلالمجكموال!ةأطرافهامنننقصهاالأرضنأتيأنًايروا)أو!:تعالىقال

.14:الرعد

ويبدو.داثمةجليديةبقلمسوةجزئياًمغطاةالأرجنتينقيPatagoniaباتاجونيالْربالأندير-جبالسلسلةإن

الربيعقيريسيلالجليديالنهرخلفالماءولإلمحتجز(الاًعلى)الأرجنتينبحرةمنخليجاًفصلقدالجليديةالأنهارأحد

.الأرضسطهحتغيرجيومودفولوجيةتوىا-لجليديهْوالأنهارالمياههذهوتعد.م04بعدعلىيُسمعمدوانفجاربعد

أقلفيالرسابةريتركتعريهاويسببالرادىوجدرانقيعانمنوالترابالصخورمعهيجروالماءالجليديتدفقوحين

.الارتفاعات
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إفريقيا:غرب،الجويالغلافملوثات-34

منوئنزلخلالهمنيخرجالودْقفترىركاماًيجعلهثمبيكهيؤلفثمسحاباًئزجياللةأنترأ!أ:تعالىقال

النور:!بالأبصاريذهببريئشايكاديشاءمنعنويصرفهيشا؟منبهفئصيببردمنفيهاجبالمنالسمماء

كلؤ!دأأو!راً!أيراًلهاوإنوجايطتها،غازاتهاعلىالضوءتلقىالمائلةالشمسبأشعةالملونةالسحبهذه

تلتحمعندماالممطرةالغيوموتنثأ،الغبارعواصروذراتإلىالبرونزياللونويعود،،الصحةوالبيئةالمناحعلى

الرمادسحبرحمت؟.وبنفسجيةزرقاءظلالأالصناعيةالملؤلاتؤسمبب.الغبارذراتمعالماءبخارجزيئات

بعدعلىالأطلموالمحيطفوقالصورةهذهأخذت.بعيداًالسحبهذهالرياحتأخذثم،الأحمررلمالوهجال!؟ذ

الغربية.إفريقبهافيالغسارعاصفة!درمنلالأمب!ات
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مدغشقر::الزراعيالاحتراق-44

والملائكةبحمدهالرعدوئسبح،السقالالسحابوئنشعوطمعاًحوفأالبرقيريكمالذك!هو!:تعالىقال

.31-21:الرءممد!المحالشديدوهواللةقيلمجادلون،هميشاءمنبهافيصيبالصواعقَويرسلخجفتهمن

مظلمةصورة،ز!انزانيةقيتشكلتالتيالغيوممعنياسابحيرةيرانساقتالتيالكثيفةالدخانكيومتنفسم

ترحلالدخانسحبأنالصورهذهمئل،تظهر.الدخانمصادرنقاطتمييزويمكن.الفضاءروادأخذهاللأرض

وتهحلل.الأدفىالجويالغلافمنواسعةمساحاثوتلوث،المربعةالأميالمئاتوتغطىمصادرها،عنبعيدأ

والصناعيةالزراعيةلالملوثاتمحملةالكثيفةالسحبهذهتكونوقد.المزذممطالحامضالمطرمسببةالصناعيةالملوثات

دالماءالمحملةالسحبإلىإضافة
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الأمريكية:الم!حدةالولايات،بنسلفايا،هاريزبورغ،الأشجارلورقالغجريةالفراشةتعرية-54

تدير،يشاءإذاجمعهمعلىوهودابةٍمنفيهمارمابثوالأرضالسماواتخلقآياته)وسن:تعالىقال

134-2!!الشورى!كثيرعنوبعفوأيديكمكسبتنمبمامححيبةمنأصابكموما

1عامالغابةمظلةهاريزبورغمنالقةفيللأرضالجزئيةالصورةهدهتظو 9V1الفراشةيسروعتعريةقبل

حمرافطولعلىبني!بلطخالأشحارتعريمثلوتد.لهاتعريتهبعد7791عاموفي(يسار)للأشجارالغحرية

.الصوز
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الأمريكية:المتحدةالولايات،الوطنيةيلوستونحديقةأ889الغاباتحرائق-46

اللَهفمن-حسنةمنأصابكما.حديثاًيمقهونيكاد،نلاالقوملهؤلاءفمااللةعندمنكلقل):تعالىقال

97:النعماء!وشهيداًباللّهكفىرلصرلاللناسرأدلسلناكنفسكفمنسيئةمنأصابكوما _ vn.

Yellowstonالوطنيةيلوستونلحديقةالصورةهذهئظهر National Parkالغالاتلحرائقالأ،لىالمراحل

دخانالفاتعوالأررقالأبيضاللوذانوئمثل.والقرمزيالأحمراللونينبتدرحاتالمحترقالنباتئيَنوقد،8891

،على،كثيفةغاباورطمجموعةفهوالداكنالأخضراللونأما،الأخفرباللونالمعافىالاْخفروالنماتالنشطةالنيرإذ

طميعيةأسبابعنالناتجةالحرائقتلكوحتىالحرائقمنيخففواأويمخعواأنالأرصلىاللَةعنممتلينبوصفهمالناس

.للغاباتسلاميةالٍ!والعلميةالأخلاقيةالإدارةخلالم!
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مدغشقر:Betsibokaباتسبوكاخمهر،بالرواسبالمحملةالتم!لفشبكات-74

بلدةلهواشكروادلكمرزقمنكلواوثهاليمينٍعنجنتانآيةسمكنهمفيلسبأكان)لقد:تعالىقال

سدْرمنوشىءٍوأثلخمْطاكلذواقماجنتينبجنتيهمولدلاهمالعرمسيْلعدثمفأرسلنافأعرضوا.وغفورورب

.16ا-5:سبأ!قليل

55لمسافةبتسبوكانهريجري yالأراضروتحوي.تقريبأام،3فيهللملاحةالمه!الحةالمسافةوتبلغ،آ

وجودهاكيعدأبأنهالفضاءمنالمراتباتوتظهر.إسد!أرزحقولالصورةيالحمراءالر،اسبذاتالمنخفضة

سبأ،مملكةبوصفهاالرضاعتوقد.القرنهذامنالستيناتفيالغاباتإزالةلدأثأنمنذالآنالمداريةللغابهّ

كلها.والأمةالمرويةوالأراضيالمائيةمدمرةًالبنىفيفماناتالترسباتُسببتعندماالميلادقبلالأولىالألففي
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tA-البرابلل:،الأمازوننرمصب

حيرذلكمإمملاحهابعدالأرض!فيتفسدواولاأشجاءهمالناسولاتبخسواوالمبزانالكيل!فأرقرأ:تعالىؤال

.85:الأعراف!مؤمفينكنغإنلكم

غيةطبقةمايومأكانتوالتيالأطلعمىالمحيطفيالرسوباتم!المكعبةالأمتارصرلننالأصازوننهررسثبلقد

نشأالذىالدلتاخلفالهرخلفهاالتيالرسابةرتمد.الأمازونلحوضالاسنواثيةالسطحيةالتربةمنرقيقةولكرثا

الغابةبتحويلالأرضامشعمالسياة،أدتوقد.جواياناتياربتأزررالطميونلاحظ.ال!رسباتترا،اننفسههو

التعرية.وتفاتم!زرأعيةأراضإلىالمطرية
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الفهرس

0000000000000000000011(والعلومالكريمالقرآن)عكاممحمودالدكتورالاسلامىالمفكرمقدمة

000000000000000071سحلمةوضرورةإسلامىواجب:والتكنولوجياالعلمأسلصة:الأولالقسم

00000،0033الزائفةوالعلومبهالمتعلفةوالعلومالمقارنالإسلاميالفلكلعلممقدمة:الثاليالقسم

000014.!......."...............................الخالقاللّه:الكونخلق:الثالثالقسم

00000000094:...........................الفلكيينإزاءالمنجصون:الكون:الرابعالقسم

000000000000000000000000000000000000000053.تالورهومراحلبنيته:الكون:الحام!م!المّسم

000000000000000000000000،000000000000000000000000016الراسعالكون:السمادلم!القمسم

00000000000000000000000000000056والتطورالنشوء:الشصصيوالنظامالكون:السابعالقسم

000000000000000000000000000000000000000000000000000096..الش!سص!بهة:الثامنالألق!سم

0000000000000000000000000000000000000000000000057وضوؤهحبهته:الفمر:اقاسعالفسم

00000،00000000000000،00000000000097.الاًرضونهايةوالشمس!النجومتطور:العاشرالقسم

A'00000000000000000000الجوىالغلاف:عشرالحافىيالقسم

0000000000000000000000097......الحافظالأرضسقف:الجويالغلاف:عشرالثاليالقسم

الفضاءمنالأرضواسثكشافالفضاءحولقران

000000000000000000000000000000000000000039(00000000000حفيقيةوصورقرانيةايات-!

000000000000000000000000000000059الأمريكيةالفضاءوكالةناسامنالمقدمةالصور-مقدمة
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كتل!اهن

الماليزيسةإلىترجموند!بالانكليز!ةوهرالإسلاميةالبيئيةالأنظمةهندس!-ا

ليسية.ندووا!ْ

nvironmentalمه Systems Engineering : A Systems Studyهاا،!لةأ-حج!

,conomics!ص,ducation!ئ,ineering,and the Law, Politicsس!غ+Environmental

of Science and Culture of Islam (London: M6، cmillan, UK; 61 ndكا+and Sociolo

0891(,AmericanTrust Publications, Indianapolis

إلىترجموتد،بالانكليزيةوهر.الإسلامجةوالعلومالهندسةتدريم!2-

الماليزية.

!ngineering : International Comp!+، isons andغic Sciences andءا+Teaching Is

Case Studies from King Abdul Aziz University: 8591( Distributor: Islamic

.Foundation,Leicester, UK; and ATP/ American Trust Publication

.Indianapolis). Translated into Malay

المعاححرالتعليموآسلامةالعلرم!نال،شعر:الاسلامبةالعلدميةوالثقافية3-السياسات

وايأردية.السسماليزيةوالعرليسةإلىترجمباوقد

8691:IslamicScience and Public Policies: Lessons from History of Science

Distributors : Islamic Foundation, UK; and ATP, Indianapolis).Translated)
.into Malay, and Urdu. Arabic

العربيةإلىترجمتهالفحخاءمنالأرضواستك!نّمافالنملبهيةللعلومالكريمآلى4-القر

.(81!9فححلت:حلب)زيتول!حمية

:ce ( Alig 7 rh, Indiaلأploration from Spاعائ!5ظ+"Quran for Astronomy and

.ic؟Lazwal Publishers, 6991 .) Ara

قةوال!هوإالمياهمصاددتاريخمن:ىبرالإسلاميةالتقنيةالثفافةوغلبةفضةفيالاسلامي3-الفكر

(1891فصلت:حلب)زيترلط!طيةالعربيةإلىتر-متهز

,y (Aligarhشا3ظand En3ظئاشا lopmentشاrيالا!نجا،1 of Watشاه7شاht inظIslamic Thou

India: Lazwal Publishers, 7991.) Arabic

الكريم.النمرآنفيالميا؟مصادروعلومهندسة6-

:wDelhi1)ل!17(نايم.eringin the Quranشاnginبمs andأشأنجشاءلاشاr Resourcesشالم*"

GenuinePublications,91ر(.)7 and Media
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ء،/كااىيرع!!صصسيرييئ!!لأ؟-يربمييربر؟!-ئج!خ-؟؟يز

-لأ!!3*لأ!!فئرز!شغءثجأر؟!قيسلأء!ثنلم+ألم؟لإ-صيز!

-/لاسبنس!كص!،كل!*؟!،ء-*؟!ثئهثد

ئرى!ع

*قي?!كس؟ير-س؟7

7!؟؟س؟!ىًكاير!خبرخبرؤلا

ير!طئهئئقي3ءجيصش!-خ%!ى!في

؟-!!يحينكا7كائر!؟بر!7+!-؟ير!!ك!!ح!ينظ!-*

حجئرجبم،-

ئ-صبن-يخصكا--ر332-لالاءفيبريخ3

كأ!!!؟-!-!يهح!س!سص

ءئر!؟في؟+ئردسىبم-*!!/بهكغش!شبزئر،،ير7غ

ظء!!؟ك!كا3/"!ير/7

ح؟كأ!ءش*!3

كأ-!ك!لا--لا-س1لالأسكاء"؟؟7ك!جم!جميمزر؟!ء

-تز-ضقي!،!كالأس؟ءلأ!!2!أع3ء-يرسلأ-،77لاض"37سكيخ*كابرجمبما!ل!6!

ير!!يرحثهخح+ج!/+عيرلأ!ش!-ُ-سممغء-ع----!يمرزء!/لححصممير2حمجغحهـ7-ء--

خثور؟ى-!ء-عءع!هلأتز،!ير؟!خَكأ!؟+/!س*ج!تن---!ئههي-!--،

!كحبنيرك!تيئر-ش!ج!ئن!جطلح!ترءفي!بقيىء35!*!ئييرص+!ب7َ!-لابرزر"!!-ء7

ص/حمتزض--ءتمكابر!ءء!ا-ء-!بر---3-كا-لا

لأ-ء-،!ع

-ىًقي
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